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Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka

Milliyetçiliğin doğuşu bir yönüyle milli tarihin doğuşudur. Mil-
li tarih doğdu mu milli şuur tecelli etmiş demektir. Bu şuur Türk 
milletini, merhum Yahya Kemal’in tarifinde anlamını bulduğu gibi, 
‘kökü mazide olan ati’ yapmıştır. Şuurumuzun derinliklerinde milli 
ilkelerin, milli ülkülerin tamamı malum ve mahfuzdur.

İşte merhum Dündar Taşer’in dediği gibi, milli şuur Milliyetçi 
Hareket’i doğurmuştur. Ve Milliyetçi Hareket’in amacı da, aynen 
merhum Taşer’in vurguladığı üzere, Türk’ün cemiyet kumaşındaki 
yırtıkları kendi ipliği ile örmek; duyguda, düşüncede ve harekette 
milli olmaktır. Mesele budur, öz budur, hedef de budur.

Milliyetçiliğimiz zamanının dar kalıplarına sığmamış, sosyal 
gerçeklerin gerisine düşmemiş; siyasal gelişmelere, çağın ihtiyaç-
larına bigâne ve biçare kalmamıştır.



Milliyetçi Hareket Partisi, haysiyet ve huzura ebedi çağrıdır. 
Milliyetçi Hareket Partisi vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, 
emsalsiz sadakattir. Milliyetçi Hareket Partisi, milli duruşun, şühe-
daya vefanın, millete bekanın onurlu davetidir.

Çatlamış dudakların, boş midelerin, kırılmış hayallerin, karan-
lık köylerin, çıplak tepelerin, yoksul toplumun, yarını üstüne kumar 
oynanan milletin yegâne umudu, yegâne ufku Milliyetçi Hareket 
Partisi’dir. Bir tarafta toprağı seyreden tok insanlar, öte yanda top-
rağı yoğuran aç insanlar. Bu çelişkinin aşılması lazımdır.

Bir yanda emek veren, ter akıtan, helal lokması için çırpınan 
milyonlar, diğer yanda da milletin sırtından geçinen, fildişi kule-
lerinde vicdanen ve fikren sefalet,  fiilen ve fiziken sefahat içinde 
yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka. Bu açmazın da gide-
rilmesi şarttır.

Merhum Türkeş Bey Milliyetçi Hareket’in, ülkücülüğü ve ger-
çekçiliği birlikte yoğurarak yeni ufuklara Türk milletini kanatlandı-
racağını öngörüyordu. Bu öngörü çok şükür isabetle yerini bulmak-
tadır. 49 yıllık siyaset mücadelemizde pek çok zorlukla karşılaştık. 
Ancak, Türk milleti için yaptığımız ve yapacağımız fedakârlıklarda 
hiçbir zaman sınır tanımadık, hiç de nokta koymadık.

Eğilmedik, bükülmedik, gecikmedik. Düşmedik, üşenmedik, 
dinlenmedik. Yılgınlık akıntısına şuurumuzla direndik. Yozlaşma 
akınına gururumuzla direnç gösterdik. Şiddetli operasyon ve oyun-
lara karşı devasa bir duruş sergiledik. Seviyesizlere karşı seviyeli 
durduk. İlkellikleri irademizle durdurduk. İftiralara karşı davanın 
iffetini koruduk.

Gerçek dava adamları doğru yaşayan, doğru davranan, dos-
doğru duruşu olanlardır. Doğrudan sapan, yanlışa gömülecek, 



yozlaşma akıntısına kapılacaktır. Davada ileri hamlelere ayak uy-
duramayanların gözleri daima geride kalacaktır. Yapacak bir şeyi, 
söyleyecek bir sözü olmayanların bahaneleri kabarıktır. Niyetimiz 
halis, nefesimiz hadimdir. Varlığımız Türk varlığına adanmıştır. Mil-
liyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün güvencesi, Türkiye’nin huzur, 
kardeşlik ve istikrar güvenliğidir.

Unutmayınız ki, biz büyük bir aileyiz. Büyük bir davanın men-
suplarıyız. Büyük bir sevdanın temsilcileriyiz. Türkiye’nin umudu-
yuz, Türk milletinin gelecek özlemleriyiz. Kaynaklarımızdan uzak-
laşmadan, kaygan zeminlerde savrulmadan, kaypak ilişki ağlarına 
sürüklenmeden doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi, vatan 
ve millet çıkarlarına müzahir olduğu sürece devamlı konuşacağız, 
devamlı haykıracağız. Allah’ın izniyle ülkülerimizi çağın alnına kazı-
yacağız. Biz, Hakk’ın yolunda, milletin yanındayız. Biz, önce ülkem 
ve milletim, sonra partim ve ben diyen iradeyiz. Duruşumuz mil-
lidir, şühedaya vefa, millete beka hedefimizdir. Huzur ve beka için 
güç birliği emelimizdir. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, 
içmeyeceğiz. Kaf Dağı’ndan kar bağışlayanlara inanmadık, inanma-
yacağız. Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkma-
yacağız. Ve de dünyevi menfaatler uğruna geçmişimizi silmedik, 
kutlu emanetlerimizin meşalesini söndürmedik. Aksine hizmet 
etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi iman silahını kuşanıp ihanet 
kuşatmasını dağıtacağız.

Bugün, dünden daha kararlı, daha heyecan doluyuz. Bugün, 
düne göre daha azimli, daha coşkuluyuz. Her gün haklılığımız güç-
leniyor, her geçen gün haklı davamız destek ve teveccüh görüyor. 
Sevdamız Türkiye’dir. Sedamız Türk milletinin yükselişine çağrıdır. 
Sevabımız ise yalnızca Allah’tandır. Kavgamız milli bekamızın mu-
hafazası, kavlimiz ve kaderimiz Türk vatanında hür ve müstakil ya-
şamaktır. Sıradan olamayız, sırça köşklerin cazibesine kapılamayız. 



Basit, bayağı ve bayatlamış heveslerin çekim alanına düşemeyiz. 
Durgunluğu aşacak irade bizde, duraklamayı yenecek güç içimizde, 
önümüze duvar örenleri yıkacak kudret ruhumuzdadır.

Duruşumuz millidir, şühedaya vefa borcumuz vardır. Duruşu-
muz dik ve cesurdur, milletimize beka sözümüz vardır.

Hamdolsun sahip olduğumuz milli ve milliyetçi duruş 49 yıldır 
hiç bozulmamış, bundan sonra da bozulmayacaktır.

Karanlıktan medet ve menfaat umanlara en ağır darbeyi vur-
duk. Ülkem dedik, ülküm dedik, ilkem dedik, Ülkücü yaşadık.

Biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. Biz Milliyetçi Hareket Parti-
si’yiz. Bozkurtça bakar, Bozkurtça yaşar, Hak vaki olduğunda da 
Bozkurtça ruhumuzu teslim ederiz.

Geride kalan 49 yıl bunun ispatı, idraki, ilanıdır.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, önce ülkem ve mil-

letim, sonra partim ve ben duruşumuzdan bir an olsun ayrılmaya-
cağız.

18 Mart Kurultayımız, “Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete 
Beka” Kurultayıdır. Huzur ve beka için güç birliği diyoruz. Türki-
ye’nin toparlanması için biz de katkı veriyoruz. 18 Mart Olağan Bü-
yük Kurultayımız, Çanakkale ruhuyla temellenecek, Milli Mücadele 
mirasıyla şekillenecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi aynı ruhla 18 Mart 2018 tarihinde 
yapılacak 12’nci Olağan Büyük Kurultayı’nı; “Milli Duruş: Şühe-
daya Vefa, Millete Beka” diyerek coşkuyla gerçekleştirecek, gele-
ceğe emin adımlarla yürüyecektir.



El birliğiyle, güç birliğiyle bekamıza gölge düşürmeyeceğiz. 
Birlik ve dayanışma irademize zarar verdirmeyeceğiz.

Bu vesileyle partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş Bey’e, aziz şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş 
bütün dava arkadaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum.

Diyorum ki, “Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete Beka.”

     Devlet BAHÇELİ
     MHP Genel Başkanı
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Huzur ve Bekâ için Güç Birliği

Milliyetçi Hareket Partisi; doğru siyaseti, davasında eritmiş, 
ülküleriyle devleşmiş engin ve yürekli doğru insanlarla takip ve icra 
eden millet eseri, Türk-İslam ülküsünün yadigârıdır.

Ancak bazen, doğru bir siyaset izlerseniz, yanlış zamanda bu-
lunursunuz. Zaman doğru olur, bu defa da siyaset yanlışa gömüle-
bilir. Durum ne olursa olsun, şartlar nasıl gelişiyorsa gelişsin; ilkeli 
olmak, tutarlı davranmak, ahlaklı ve milli duruş göstermek, eğil-
meden, bükülmeden milliyetçi şuura sahip çıkmak fazilettir, fikri 
bereket ve kuvvettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, oldukça sıkıntılı dönemde devleti-
nin ve milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde 
durmuş, hiçbir gayri meşru oluşum veya çeteleşmeye aman ver-
memiştir.

Türkiye’nin milli ve tarihi çıkarlarını korkusuzca savunmak, 
darbecilerin ve her türlü teröristin karşısında azim ve kararlılıkla 
milli duruş sergilemek Milliyetçi Hareket Partisi’nin 49 yıllık mis-
yonudur.

“Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder.” Bu 
sebeple bağlı bulunduğun ağaçtan kopmamak gerekir ya da bu ko-
puşun kendini rüzgâra teslim etmek olduğu akıldan çıkarılmamalı-
dır. Yolun sonunda bir oraya, bir buraya savrulmak vardır.



Unutmayalım ki, milliyetçilik Türkiye’nin ruhudur. Bu ruh zapt 
edilmedikçe,  bu ruh hapsedilmedikçe, bu ruh çözülüp dağıtılma-
dıkça bu vatana, bu devlete, bu millete yan gözle bakmak mümkün 
değildir.

Bu mücadeleyi verecek nesiller Ülkücüdür, bu mücadeleyi 
sürdürmüş kahramanlar davayı omuzlayıp fitneden, fücurdan, de-
dikodudan, gıybetten, ihanetlerden ve şer güçlerden titizlikle koru-
yarak bugünlere gelmişlerdir.

Bizim gelecek nesillere, geleceğin büyük Türk ülküsüne karşı 
şimdiden yapacaklarımız, yapmak zorunda olduğumuz görevleri-
miz ortadadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu coğrafyasında 95 yıl evvel kur-
tuluş destanını kanlarıyla yazan kahramanların fedakârlıklarıyla 
kurulmuştur.

Aynı zamanda bekası ve ebediliği şehitlerimizce tescillenmiş 
son Türk devletidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türkiye sevdasından, Türklüğe duy-
duğu derin bağlılıktan sonu ölüm de olsa, ödül de olsa asla ödün 
vermeyecektir.

Biz, Türkiye ve Türk milleti için dün fedakârlık yaptık, gerekir-
se, yeri gelirse yine ve yeniden yaparız.

El birliğiyle, güç birliğiyle bekamıza gölge düşürmeyeceğiz. 
Birlik ve dayanışma irademize zarar verdirmeyeceğiz.

Siyasi ve fikri mücadelemizde milli bekanın savunulması ayrı, 
özel ve önemli bir yere sahiptir. Bizim için beka, varlık ve birliğimi-
zin kilididir. Bizim için beka Türk’lük, Türk milleti, Türk vatanı, Türk 
bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bekasız bağımsızlık olmayacağı 
gibi, geleceğe ulaşmak da mümkün değildir.



Bekamızın kökünü kurutmak isteyenlerin azı dişini söküp ne-
feslerini kesmek Milliyetçi Hareket Partisi’nin her şartta destek 
olacağı milli diriliş ve silkiniş hamlesidir.

Bunun için diyoruz ki, “Milli Duruş: Şühedaya Vefa, Millete 
Beka.”

Ey Türk milleti! Sakın korkma! Endişelenme, tasalanma, kay-
gıya, paniğe düşme! Yurdumuzun, ülkemizin, vatanımızın üstünde 
tüten en son ocak Milliyetçi Hareket ortadan kalkmadan bu şafak-
larda yüzen al sancağımız, millî varlığımız ortadan kalkmaz. Bağım-
sızlığımızın simgesi olan bayrağımız ve onun temsil ettiği Türk millî 
varlığımız sönüp yok olup gitmez.

Ülkücü Hareket ortadan kalkmadıkça millî varlığımız, bağım-
sızlığımız ebediyete kadar sürecektir. Üç Hilal gönüllerden düşme-
yecek, davamız emin ellerde yükselişine devam edecektir.  

Milliyetçi Hareket’in tarihi kökleri ve fikir yapısı güçlüdür. İl-
hamını Türk milletinden ve dinimizden alan ve bütün saldırılara 
rağmen yarım asra yaklaşan süredir Türk siyasetinde yer alan bir 
siyasi fikir hareketidir. İmanımız ve inancımız tamdır, cesaretimiz 
ve irademiz sağlamdır.

Zaman huzur ve beka için güç birliği yapmanın zamanıdır. Va-
tan ve millet sevgisi ve Türkiye’nin onurlu ve huzurlu geleceği ortak 
paydasında aynı duyguları, hassasiyetleri ve endişeleri paylaştığı-
mız, tüm vatandaşlarımızı “Huzur ve Beka İçin Güç Birliği”ne da-
vet ediyoruz.

Egemenliğin tek ve mutlak sahibi millet, ülkesinin geleceği 
hakkında karar verecek biricik güç ve varlıktır. Krizlerin anaforunda 
sürekli hırpalanan, ciddi düzeyde tehlike ve tehditler altında kör bir 
karanlığa sürüklenen Türk milleti; tarihi bir yol ayrımına, ülke ve 
millet olarak kaderini belirleyecek bir kavşağa gelmiştir.



Milletimizin sorunlarının üstesinde gelebilmek adına “Huzur 
ve Beka İçin Güç Birliği”ni çok önemsiyoruz ve önceliğimize alı-
yoruz.

Türk Milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde 
insanca yaşayacağı bir dünya ideali, Türkiye merkezli yeni bir me-
deniyet projesinin hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Milliyetçi Hareket’in arınarak, yeni bir diriliş hamlesi başlat-
ması önce Türk’ün Türk ülkesinde hür ve müreffeh hayatına, sonra 
dış güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından cehenneme çevrilen kom-
şularımızın barış ve ferahına daha sonra mazlumsuz bir dünya ide-
aline güç verecektir. Büyük Türk milleti; Şeyh Edebalı’nın vasiyeti, 
Hayme Ana’nın duası, Osmancığın rüyası, Dursun Fakıh’ın dileği ve 
savaş meydanına korkusuzca yürüyen Sultan Murat’ın şehadetidir. 
“Bizde esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var”. Bundan dolayıdır ki, 
ülkemizi hür ve müstakil, insanlarımızı mutlu ve müreffeh kılmak 
için bir ölür bin diriliriz.

 Çünkü Ülkücüler bilirler ki: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın nazlı nazlı 
dalgalanması, topraklarımızın ebedî vatan olarak kalması, mille-
timizin daima bir ve hür olması için canını veren bütün ülkü erleri 
dava şehitlerimizi, kahraman askerlerimizi, polislerimizi ve Baş-
buğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey’i bir kez daha rahmetle, 
minnetle ve şükranla anıyoruz. Kabirleri nur, ruhları şâd, mekânları 
cennet olsun.

    İsmet BÜYÜKATAMAN
    MHP Genel Sekreteri
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21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Büyük Kurulta-
yımızda yeni MYK Seçilmiştir. 26.03.2015 tarihinde düzenlenen 
MYK toplantısında yeni Divan oluşturulmuş ve birimimiz görevine 
devam etmiştir. 21.03.2015 – 18.03.2018 tarihleri arasında birimi-
miz tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalar aşağıda belir-
tilmiştir.

 

GÖREV VE HEDEF

Birimimiz Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Şefkat ÇETİN Başkanlığında; Dr.Haluk ÖLÇEKÇİ, Ali Burak 
SARAR, Serhat ÇAĞLAR, Gökhan AYKAÇ, Ömer Alp KARAOĞLU,                       
Serdal DOĞAN, Hülya ÖZCAN, Onur ŞAHİN, Mehmet YILMAZ ve               
Fatih DİNÇ’ ten oluşan 10 kişilik çalışma grubu ile Milliyetçi-Ülkü-
cü hareketin iktidarı için hizmet vermektedir. 

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Lideri Genel Başkanımız Sayın 
Devlet BAHÇELİ önderliğinde, kurumumuzun iktidar yürüyüşüne, 
yöneticilerimizi hazır hale getirmek. 

Büyük Türk Milletinin sevgi ve güvenini kazanacak etkinlikler 
yapılmasını sağlamak 
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Sevgi ve güvenin sandığa oy olarak yansıtılması ve sandıkta 
muhafazasıyla ilgili yönetim birimlerimizi hazır hale getirmek. 

Bu çalışmayı yapacak yönetici kadrolarımıza; Liderimizin ilke-
leri, kurumumuzun tüzük ve teamülleri ve görevli olan yöneticileri-
mizden; sıfatının kutsiyetine uygun, yönetici modeli olarak görevi-
ni yapmaları talimatı vermek ve takibini yapmak,

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin Lideri Genel Başkanımız                           
Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim” 
ilkesi ile bütün faaliyetlerimiz; kurumumuzun, milletimize hizmet 
sunabilmesi için, iktidar olması gerçeği üzerine tanzim edilmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

1- Teşkilat çalışmaları ve gerekli yapılandırmalar gözden ge-
çirildi.

2- Milliyetçi Hareket Partisi politikaları dâhilinde 07 Haziran 
2015 ve 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri çalışmaları 
kapsamında tüm teşkilatlar koordine edilmiştir. Miting, açık hava 
toplantılarının sağlıklı bir şekilde düzenlenebilmesi için İl ve İlçe 
teşkilatlarıyla çalışmalarda bulunulmuştur. 

3- 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden ortaya çıkan siyasi 
tablonun ülkeyi yönetecek bir koalisyon belirleyememesi üzerine 
T.B.M.M tarafından 1 Kasım 2015 tarihinde seçimlerin tekrar edil-
mesi kararı alınmasından itibaren çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam edilmiştir.

4- 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinin sonuçlanmasının hemen 
ardından başlayan, Liderimize ve partimize yönelik, iç ve dış un-
surlar tarafından yürütülen bölme, parçalama ve itibarsızlaştırma 
faaliyetlerine katılanların takibi ve haklarında gerekli tüzük hü-
kümlerinin uygulanması hususunda tüm önlemler alınarak işlem-
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ler yürürlüğe konulmuştur. Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddeleri-
nin tanıdığı yetkiye istinaden, 34. Madde uyarınca 45 İl teşkilatı 
ve 547 ilçe teşkilatı kapatılmıştır. Kongresini gerçekleştirmemiş, 
münfesih duruma düşmüş veya kapatılmış 64 İl teşkilatı, 612 ilçe 
teşkilatı ve 36 belde teşkilatı yeniden yetki belgesi düzenlenerek 
aktif hale getirilmiştir.

5-  Başkanlık Divanımızın almış olduğu tavsiye kararı, ardın-
dan Merkez Yönetim Kurulumuzun 10 Ocak 2016’da bu tavsiye 
kararı onaylamasıyla 12. Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 
2018’de yapılması kararlaştırılmıştır. 11 Aralık 2016 tarihinden 
itibaren başlayan 12. Olağan Kongre sürecinde 803 İlçe ve 76 İl 
kongresi tamamlanmıştır. Gerçekleşen İlçe Kongreleri sonrasında 
165 İlçemizde yeni isimler İlçe Başkanı olarak seçilmiş, 638 İlçe-
miz mevcut Başkanlarıyla devam kararı almışlardır. Gerçekleşen 
İl Kongreleri sonrasında 9 İlimizde yeni isimler İl Başkanı olarak 
seçilmiş, 67 İlimiz mevcut Başkanlarıyla devam kararı almışlardır.

6- Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrası oluşan milli birlik ve be-
raberlik ruhuyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
İl düzeyinde teşkilatlanmalarımızın tümü tamamlanmıştır. 

İlçe düzeyinde teşkilatlandırma faaliyetleri tamamlanmak 
üzere, belde teşkilatlandırmalarımız tüm hızıyla devam etmekte-
dir.

 Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünye-
sinde çalışmalarına devam eden Üye Sicil Kayıt Birimi tarafından 
504.800 üye kaydı sisteme kayıt edilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu kayıtlarına geçirilmiştir. 

7- Göreve başladığımız tarihten itibaren tebrik ziyaretleri ve 
gruplar dâhil Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
lığı makamına ziyaretlerde bulunan ve sekretarya tarafından kayıt 
altına alınan; 
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*1407 Vatandaş, 

*2842 Teşkilat Mensubu,

*603 Sivil Toplum Kuruluşu Mensubu, 

*895 Bürokrat,

*512 Mevcut Yerel Yönetim Mensubu 

*489 Milletvekili ve Aday Adayı,

*2034 Eski Yönetici olmak üzere

Toplam 8782 kişi makama kabul edilmiş, birebir görüşülmüş-
tür.

Amacımız hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar ol-
masıdır.
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HUKUK VE SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Oktay ÖZTÜRK
Genel Başkan Yardımcısı
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21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Kurultayımızda 
göreve gelişimizle birlikte Hukuk ve Seçim İşleri olarak 7 Haziran 
2015 Milletvekili Genel Seçimleri de dikkate alınarak, yapılan iş ve 
işlemler üzerinde geniş bir değerlendirme yapılmıştır. Genel yapı-
yı inceledikten sonra neler yapılacağı konusunda bir tablo ortaya 
konmuştur. 

7 Haziran 2015 tarihinde yapılmış olan 25. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimleri öncesi Genel Merkezimizde yapılması gereken bü-
tün hazırlıkların birimimiz tarafından tamamlanarak, Teşkilatlarını-
zı YSK’nın 31.01.2015 tarihinde yayınlamış olduğu takvimi doğrul-
tusunda gereken iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirilmelerin yapılarak 
hazırlık süreci tamamlanmıştır.
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Öncelikle İl ve İlçe Teşkilatlarımıza;

1-İLÇE SEÇİM KURULLARINDA GÖREV YAPAN ÜYELER: 
İlgili İlçe Seçim Kurullarında Milliyetçi Hareket Partisi adına görev 
yapacak üyelerimizin 14.01.2015/05-21 sayılı genelgemiz ile teş-
kilatlarımıza gerekli bilgilendirme yapılarak güncelleştirilmesi veya 
üyesi olmayan seçim kurullarına yeniden üye bildirilmesi sağlan-
mıştır.

2-SEÇİM KOMİSYONLARININ KURULMASI: Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından yayınlanan Seçim Takvimi ile birlikte 
02.02.2015/05-45 sayılı genelgemiz ile bütün Teşkilatlarımızda 
İl ve İlçe Seçim Komisyonlarının faaliyete geçirilmesini ve gerekli iş 
ve işlemlerin zamanında, eksiksiz yapılması sağlanmıştır.

3-MHP TEKÇATI SİSTEMİNİN KULLANIMI: Bu seçimleri-
mizde “MHP TEKÇATI” sistemimizi daha faydalı olacak şekilde 
bütün teşkilatlarımızda kullanılmak üzere ağ sisteminin kurulma-
sını 02.02.2015/05-46 nolu genelgemiz ile yayınlayarak il ve ilçe-
lerimizde görev yapacak operatör kullanıcılarımızın bilgilerini Ge-
nel Merkezimizde bilgi bankası oluşturarak kayıt altına alınmıştır.

Aynı tarih ve sayılı genelgemiz ile Milletvekili Genel Seçimle-
rinde aday adayı olmayı düşünen kamu kurumlarından ve teşkilat-
taki görevlerinden ilgili tarih 10 Şubat 2015 Salı günü Saat 17.00’ye 
kadar istifa etmelerini ilgili genelge ve ilanlarımızla teşkilatlarımıza 
ve kamuoyuna duyuru olarak bildirilmiştir. 

4-ADAY ADAYLARININ MÜRACAATLARI: Merkez Yönetim 
Kurulumuzun 05.02.2015 tarihinde yapılan toplantısında alınan 
kararla birlikte 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday 
adaylığı başvurularının 12 Mart 2015 Perşembe saat 09.00’dan 
itibaren kabulüne başlanılmasına, 18 Mart 2015 Çarşamba günü 
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Saat 17.00’de sona erdirilmesine, göre hareket edilerek aday aday-
larının bu tarihler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Mer-
kezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen müracaat etmeleri 
10.02.2015/05-51 nolu genelgemiz ile bütün kamuoyuna ve İl ve 
İlçe Teşkilatlarımıza duyuruları sağlanmış olup (-2 katta) kurulan 
bir sistemle görevlendirilen personellerimiz tarafından kayıtlar ya-
pılmıştır. 

Ayrıca Kayıt kabul büromuzda 20 kişilik bir ekip çalıştırılmış 
olup, kayıtları alınan aday adaylarımızın evrakları günlük “MHP 
TEKÇATI” sistemine 10 kişilik farklı bir ekip tarafından veri girişleri 
sağlanmıştır. Veri girişleri yapılan aday adaylarımızın evrakları bu 
sefer 20 kişinin görev yaptığı hukuk servisimize gönderilmiştir. Her 
aday adayımızın evrakları hukuki boyutları Yüksek Seçim Kurulu-
nun istediği şekilde seçilebilir uygunluğu incelenmiştir.

5-MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ: Yüksek Seçim Ku-
rulu tarafından yayınlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı-
ya çıkmasıyla birlikte bütün teşkilatlarımıza 26.02.2015/05-106 
nolu genelgemiz ile duyurulmuş olup ismi çıkmayan seçmenleri 
askı listelerinin bulunduğu muhtarlıklara yönlendirme yapılmıştır.

Ayrıca YSK’dan Genel Merkez olarak seçmen kütüklerinin te-
mini yapılarak teşkilatlarımızın çalışabilir formata çevirip “MHP 
TEKÇATI” sistemi üzerinden İl ve İlçe Teşkilatlarımıza ulaştırılmış-
tır.

Bunun yanı sıra teşkilatlarımızın kimin nasıl itiraz edeceklerine 
dair bütün örnek itiraz dilekçelerini teşkilatların yararlana bileceği 
ortam sağlanmış olup, aynı genelgemizle teşkilatlarımızın itiraza 
yetkili kişilerini de İl ve İlçe Seçim Kurullarına bildirilerek hukuksuz-
luğa karşı mücadele edilmesi sağlanmıştır. 

6-PROPAGANDA YASAKLARI: Yüksek Seçim Kurulunun 
yayınlamış olduğu propaganda yasakları ile ilgili 05.02.2015/05-



30

110 sayılı genelgemiz ile bütün teşkilatlarımız bilgilendirilmiş olup, 
bunun yansıra seçim bürolarının açılmasında, ilan ve reklam yer-
lerinden nasıl yararlanılacağı konularında YSK’nın ilgili 236 nolu 
karar ile birlikte hukuki bir problem çıkmaması konularında bilgi-
lendirmeler yapılarak dilekçeleri hazırlanmıştır. 

7-HUKUKÇU EĞİTİMİ: Bütün İl Teşkilatlarımızda yönetim-
den veya partililerimizden oluşan 07.03.2015/05-111 nolu ge-
nelgemiz ile birlikte her teşkilatımızdan en az bir tane olmak şartı 
ile hukukçu gurubu oluşturulması için süreli talimat verilmiştir. 
16.04.2015/05-229 nolu genelgemiz ile 25 Nisan 2015 Cumar-
tesi günü illerden gelen ve Genel Merkezimizin hukukçuları ile 
birlikte geniş kapsamlı toplantı yapılmış olup tarafımdan ve daha 
önce seçim müdürlüğü yapmış seçim uzmanı davet edilerek bütün 
hukukçulara seçim hukuku konusunda eğitim verilmiştir. 

İl ve İlçe Teşkilatlarımızda eğitimlerde kullanılmak üzere çe-
şitli eğitim dokümanları da başkanlığımız tarafından titizlikle ha-
zırlanmıştır. Bunlar yurt içi ve yurt dışı eğitimlerde kullanılmak 
üzere sesli ve sessiz eğitim Cd’leri, bütün sandık başı görevlilerinin 
eğitiminde kullanılmak üzere eğitim broşürleri, seçim rehberleri ve 
müşahit kartları hazırlanıp bütün yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 
bütün teşkilatlarımıza zamanında ulaşımı sağlanarak eğitimin bu 
doğrultuda verilmesi sağlanmıştır.

8-SANDIK BAŞI GÖREVLİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ: İl 
teşkilatlarımızdan gelen hukukçularımız ile birlikte 25 Nisan 2015 
tarihinde yapılan eğitimlerden sonra 67 ilimizde sandık başlarında 
görevlendirilen üyelerimiz için ilk defa uygulamaya konulan siyasi 
partilerden alınan sandık başkanları ve müşahitlerimizin eğitimleri 
yerinde verilmiş olup görevli Hukukçularımızın illerdeki izlenimleri 
de bir rapor haline getirilmiştir. Bu görevlilerimizin tamamı  
 sistemimiz sayesinde gerekli bilgiler Genel Merkezimizde topla-
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yarak anlık SMS yoluyla görev yerlerinin tebligatları tarafımızca 
yapılmıştır. 

İl ve İlçe teşkilatlarımız tarafından yazılan sandık görevlile-
rimizin takibi yapılmış olup var olan eksikler giderilmiştir. Seçim 
sonrasında 175 bin sandık tek tek incelenerek iller bazında raporlar 
oluşturulmuştur. 

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerindeki çalışmaları-
mızın akabinde 1 Kasım 2015 tarihinde erken bir seçim kararı alın-
masıyla YSK’nın 1541 nolu kararı gereğince seçim takviminin yayın-
lanmasıyla bütün çalışmalarımızı tekrar hızlandırarak 25/08/2015 
tarih ve 2015/05-405 nolu genelgemiz ile incelenen raporlar ilgili 
teşkilatlarımıza bire bir aktarılarak hataların eksiklerin tekrar ince-
lenmesi sağlanılmıştır. 

Mevcut kurulu ekip ile aynı işlemler 1 Kasım 2015 Milletvekili 
Genel Seçimleri için hazırlıklar yapılmış olup,  teşkilatlara gönderi-
lecek materyaller yeniden düzenlenerek gönderilmiştir. 

1 Kasım 2015 Seçimlerinden sonra aynı şekilde hatalar ve ek-
sikler incelenmiş olup seçim sonucuna göre 18 Mart 2018’de ya-
pılacak olan Genel Kurulumuz için delegasyon sayıları hesaplanıp 
Teşkilat Başkanlığına teslim edilerek il ve ilçe kongrelerimiz bu tes-
pitler doğrultusunda tamamlanmıştır. 

Ayrıca 31 Aralık 2017 tarihinde görev süreleri biten İl / İlçe 
Seçim Kurulu Üyelerimizin yenilenmesi için 18/12/2017 tarih ve 
2017/05-657 sayılı genelgemiz ile Teşkilatlarımıza gerekli duyuru-
ları yapmış olup, 2018-2019 yıllarında 2 yıl süreyle görev yapacak 
üyelerimizin kayıtları Genel Merkezimizin “MHP TEKÇATI” siste-
mindeki bilgi bankasına işlenmektedir.
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SİYASİ İŞLER VE PARLEMENTODAN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Celal ADAN
Genel Başkan Yardımcısı
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Milliyetçi Hareket Partisi binlerce yıllık hafıza, 50 Yıllık 
hatıradır. Partimiz, kökü ta Göktürk’lere, Selçuk’lara, Söğüt’e, 
Ahlat’a, Malazgirt’e uzanan Anadolu çınarıdır. Bu yıkılmaz ağacın 
fidanını diken, tohumunu eken, kanını döküp can suyu veren bu 
milletin has evlatlarıdır. 

Kurulduğu günden bu yana MHP; kimsesizlerin kimsesi, sesi 
duyulmayanların sesidir. 

Bu bilinçle partimizin kadroları daima kulaklarını ve yürekleri-
ni milletten yana çevirmişler ve onların feryadını meclis kürsüsüne 
taşıyıp onların tercümanı olmuşlardır. Teşkilatlarımız bulundukları 
şehirlerdeki vatandaşlarımızın bütün sıkıntılarını dinlemişler ve 
onları aktarmaları gereken makamlara iletmişlerdir. Milletvekiller-
imizin bölgelerine dair temel çalışmalarını da bu yaralara merhem 
olma gayreti şekillendirmiştir. 

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milliyetçi Hare-
ket Partisi grubu; yoğun bir dönem geçirmiş ve milletimiz tarafın-
dan temsilci olarak seçildiğimiz makamlara layık olmak amacıyla 
gayret sarf edilmiştir.
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9 kanun teklifimiz kabul edilerek yasa haline gelmiştir. Bu 
kanun önerileri; fukaranın ortak derdi olan yoksulluk maaşından, 
devlet işleyişinde kilit bir role sahip meclis içtüzüğünün değişmes-
ine kadar geniş bir yelpaze teşkil etmektedir. 

Ayrıca bu dönemde tam 257 adet meclis araştırma önerge-
si milletvekillerimizce meclise sunulmuştur. Bunların arasında 
boşanma oranı yüksekliği sebebiyle aile kurumumuzu bekleyen 
risklerden kültür varlıklarımızın kaçırılıp peşkeş çekilme tehlikes-
ine, cinsel istismar vakalarından FETÖ yapılanmasına, gerçek ada-
letin oluşmasına ziraatçının problemlerinden gençliğimize yönelik 
uyuşturucu tehdidine kadar pek çok husus vardır. 

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri milli iradenin vicdanı 
olarak çıktıkları kürsülerde toplam 1492 soru önergesi vermiş, 
Meclisimizin 297 birleşiminde vekillerimiz tarafından tam 2631 
konuşma yapılmıştır. Yani sizin oylarınızla Ankara’ya giden MHP’li 
vekiller susup oturmamış, temsil ettikleri camiaya layık bir hare-
ketliliği daima sürdürmüşlerdir.  

Grup Başkan vekillerimiz bölücü unsurlarla bazı CHP’lilerin 
Türkiye’yi uluslararası mahkemelerde güç durumda bırakacak if-
adeleri karşısında anında milli bir duruş sergilemişlerdir.

Ayrıca, partimize mensup bir milletvekili tarafından tem-
sil edilmeyen illerin sorunları, yine de partimiz tarafından me-
clise taşınabilsin diye; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatları doğrultusunda bir çalış-
ma başlatılmıştır. Siyasi İşlerden ve Parlamentodan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı makamınca çalışmanın koordinasyonu 
yürütülmüştür. Bu kapsamda halka kulak verilerek tespit edilen 
problemler, il teşkilatlarımız tarafından Genel Merkezimize iletilm-
iştir.
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 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak ben-
im uhdemde sürdürülen faaliyetin son aşamasında, milletimizin 
sorunları meclis gündemine taşınmıştır.

Bu faaliyet sonucunda büyük bir gururla ifade edebilirim ki, 
Milletvekili olmayan İllerimiz titizlikle çalışarak bize gönderdikleri 
sorunlar-öneriler “Soru Önergesi”ne dönüştürülerek TBMM’ye 
taşınmıştır.

ÖRNEK OLARAK AKSARAY İLİMİZ İLE İLGİLİ YAPTIĞIMIZ 
ÇALIŞMA AŞAĞIDADIR.

EK- 
1 - İllere gönderilen Yazımız
2 – İllerden gelen Sorunlar-Öneriler
3 – Soru Önergesi
4 – Soru Önergemize Gelen Cevap
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL MERKEZİ   

Tarih : 06/06/ 2017

                                                                                                                                                                         
Sayın Ramazan KAŞLI

         Aksaray İl Başkanı

Sayın Başkanım;

Öncelikle gerçekleştirdiğiniz il ve ilçe kongreleriniz neticesin-
de Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçilmeniz vesilesiyle, 
sizi ve çalışma arkadaşlarınızı bir kez daha tebrik eder, Yüce Rab-
bimden hayırlı çalışmalar niyaz ederim.

Sayın Başkanım;

Malumunuz olduğu üzere, milletçe çok olağanüstü günler 
ve olaylar yaşadık. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemiz 
üzerinde çok yönlü oyun oynayanlar, bölgesinde güçlü ve lider bir 
Türkiye yerine, dağılmamızın ve parçalanmamızın hayali peşinde 
koşmaktadırlar.

 Bu anlamdaki en güçlü iradeyi Sevr’de ortaya koyup başara-
mayan dış güçler, “Şark Politikaları” dâhilindeki ‘yarım kalmış’ 
bu hesaplarını, en son 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain FETÖ 
kalkışmasında görüldüğü gibi, içeriden de alçak emellerine pa-
yandalık yapacak ihanet çeteleriyle işbirliği yaparak tamamlamak 
istemişlerdir. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasıyla hedeflenen vatanı-
mızın parçalanma riski ve Türk milletinin bağımsızlığını kaybetme 
tehlikesi, şükürler olsun ki, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bah-
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çeli’nin siyasi tecrübesi, sahip olduğu devlet aklı, milli basiret ve 
milli direnci sayesinde önlenmiştir. Kısacası geçmişten bugüne ya-
şadıklarımız basit bir mesele değildir ve bir “beka” sorunudur.  Zira 
İç ve dış güvenlik sorunlarının giderek ağırlaştığı, vatanımızı içine 
alan husumet çemberinin giderek daraldığı böylesi bir zaman da; 
oynanan oyunları bozmak, ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast 
eden risk ve tehditleri ortadan kaldırmak hepimizin temel önceliği 
olmalıdır. 

Sayın Başkanım;

Milliyetçi hareket; dün ve bugün olduğu gibi, yarınlarda da va-
tanımızın sigortası, bölünmez bütünlüğümüzün ve Cumhuriyetin 
yegane teminatıdır. Elbette ki Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülke 
sathına yayılmış siz değerli yönetici ve mensuplarının, Türk mille-
tinin dirliği ve birliği yolunda, her platformda yürüttüğü siyasi mü-
cadelesini, bugünden sonra da can siperane bir şekilde, büyük bir 
fedakârlık içinde sürdüreceğine inancımız tamdır. Zira milletimizin 
ve devletimizin ebed-müddet yaşaması için her türlü fedakârlık ve 
gayreti göstermiş, bu uğurda sosyal maliyeti ağır büyük bedeller 
ödemiş hareketimizin elbette ki yarınlarda iktidar olması, Türk mil-
letinin sevk ve idaresini ele alması en milli, en tabii hakkıdır.

Bu hedef doğrultusunda sizler; hareketimizin vatandaşları-
mızla temas kuran ve onların talep ve beklentileriyle doğrudan 
ilgilenen yegâne güç ve unsurlarısınız. Dolayısıyla siyasetimiz ve 
hayata geçireceğimiz programlarımız; sizlerin görüşleri, önerileri 
ve teşvikleriyle anlam kazanacaktır. Sizlerden gelecek öneriler ve 
ele alınmasını istediğiniz hususlar mutlak surette ve titizlikle de-
ğerlendirilecek, Genel Başkanımıza bilhassa arz edilecektir. 

Bu çerçevede siz değerli başkanımızdan isteğimiz; ilinizdeki 
her türlü sorunu, vatandaşlarımızın önerilerini, dile getirmemi-
zi istediğiniz problem alanlarını, düşündüğünüz çözümleri Genel 
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Merkezimize posta veya e-mail celaladan@mhp.org.tr yoluyla 
iletmenizdir. Bu vesileyle önemsediğiniz konuların parlamentoya 
taşınmasına öncülük yapmış olacaksınız. 

Konuya gerekli özeni göstermenizi rica eder, başarılı çalışma-
larınızın devamı dileğiyle şahsınızda bütün yönetici arkadaşlarıma 
selam ve saygılarımı sunarım.

    Celal ADAN
    Genel Başkan Yardımcısı   
    İstanbul Milletvekili
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İLGİ: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin 06.06.2017 ta-
rihli yazısı.

Sayın: Celal ADAN

Genel Başkan Yardımcısı

İstanbul Milletvekili

Sayın Başkanım;

İlgi yazınız gereği, MHP Aksaray İl Başkanlığı olarak Aksaray 
İlimizde genel olarak tespit ettiğimiz sorunlar aşağıya maddeler 
halinde çıkartılmıştır. Arz ederim.

1. AKP Aksaray Belediye Başkanlığınca; Aksaray-Merkez Efor 
Alt Geçit yapım çalışması başlatılmış olup. Söz konusu alt geçi-
din ilk bahar veya son baharda yapılması gerekirken, zamanlama 
hatası yapılarak yapımına iki dini bayrama ve gurbetçi vatandaş-
larımızın gelim zamanı ve esnafın tam iş yapacağı zamana denk 
getirilmesi nedeniyle, ilimizde şehir içi trafik sorunu hat safhada, 
efor alt geçit ve bizzat efor AVM’de yer alarak veya kiralayarak iş 
yapan esnafımız siftah yapamaz ve perişan durumdadır.

2. Aksaray-Merkez ve Merkeze bağlı belde ve köy yolları ol-
dukça bozuk, bu bozuk yollar vatandaşın kaza yapmasına, zamanını 
meşgul etmeye ve ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir.
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3. AKP iktidarının 15 yıldır söz verdiği bir TIP FAKÜLTESİ has-
tanesi hala ilimize getirilmesi veya yapılması henüz gündemde 
değildir. Haliyle vatandaşlarımızın önemli sağlık problemlerinde 
yıllardır Ankara, Konya ve Kayseri’ye gitmeye mahkûm edilmekte 
ve çoğu hastalarımız yolda ambülansta hayatını kaybetmektedir.

4. Yine AKP iktidarının 15 yıldır söz verdiği HAVAALANI sorunu 
ilimizde çözülmüş değildir. Daha önceden Aksaray-Merkez-Kutlu 
Köyde (Merkeze Uzaklığı 15 Km.)yapılan ve yarım bırakılan havaa-
lanı siyasi sebeplerle iptal edilerek şu anda hayvan barınağı halin-
dedir.

5. Aksaray İlimizde uyuşturucu yaşının 12-13’le düştüğü. Bu 
hususta MHP Aksaray İl Başkanlığımız ve Ülkü Ocakları Aksaray 
İl Başkanlığımızca zaman zaman uyuşturucu kullanımı ve zararları 
üzerine her ne kadar seminerler düzenlense de, diğer kurumların 
bu faaliyetlere yeterince destek vermemesi ve ilgilenmemeleri 
üzerine ilimizde uyuşturucu satımı ve kullanımı üst düzeydedir.

Ramazan KAŞLI

MHP Aksaray İl Başkanı
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Binali YIL-
DIRIM tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
07.07.2017

    Celal ADAN

    İstanbul Milletvekili

1. Aksaray – Merkez ve Merkeze bağlı Belde ve Köy yolları 
oldukça bozuk durumdadır. Bu yollar kazaya sebebiyet vermekte 
ve ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Konuyla ilgili yapmış ol-
duğunuz çalışmalar hangileridir? 

2. Aksaray’a 15 Yıl önce söz verilen TIP FAKÜLTESİ konusu, 
sadece verilmiş bir söz olarak durmaktadır. Haliyle vatandaşlar 
önemli sağlık problemlerinde yıllardır Ankara, Konya ve Kayseri’ye 
gitmeye mahkum edilmekte olup, bir çok hastanın da yolda haya-
tını kaybettiği bilinmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının 
giderilmesi açısından hangi çalışmalarınız vardır? Sözü verilen TIP 
FAKÜLTESİ ne zaman Aksaray İlinde kurulacaktır? 

3. Önceden Aksaray – Merkez Kutlu Köy ’de (Merkeze Uzak-
lığı 15 Km) yapılan ve yarım bırakılan havaalanı şu anda hayvan ba-
rınağı haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili hangi çalışmalarınız mev-
cuttur? Aksaray’a havaalanı ne zaman yapılacaktır?

4. Aksaray’da uyuşturucu kullanımı yaşının 13’lere düştüğü 
bilinmektedir. Uyuşturucu ile müdahale de Aksaray’da hangi faali-
yetleriniz mevcuttur?
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EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Ahmet Kenan TANRIKULU
Genel Başkan Yardımcısı
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin 21 Mart 2015 tarihinde gerçek-
leştirdiği 11’inci Olağan Büyük Kurultayı sonrasında oluşan Merkez 
Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2015 tarihli toplantısında yapılan se-
çimlerde Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle Ekonomik 
ve Sosyal İşler Başkanlığı görevine getirildiğimiz günden bu yana;

Söz konusu faaliyet dönemi içerisinde kamuoyuna; Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin Türkiye’de yaşanan güncel ekonomik ve sosyal 
sorunlara karşı eleştirilerinin, görüşlerinin ve çözüm önerilerinin 
yer aldığı basın açıklamaları ve basın toplantıları gerçekleştirilmiş-
tir.

Genel Merkez Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı çalışma-
larımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımız ile bütünleş-
tirilmiş ve bunun sonucunda ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili 
kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri ve araştırma komisyonu ku-
rulması yönünde teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğı’na sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üyesi bulunduğumuz komis-
yonların tertiplediği yurtdışı seyahatlerimiz esnasında gidilen ülke-
lerde teşkilatlarımıza ziyaretler gerçekleştirilerek, görüş alışverişin-
de bulunulmuştur.
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Ekonomik ve sosyal alandaki sorunlara yönelik Partimizin çö-
züm önerileri ve görüşleri, sosyal medya vasıtasıyla, bu alanı kulla-
nan seçmen kitlesine iletilmeye devam edilmektedir.

Partimizin ekonomik ve sosyal politikalarını öğrenmek ve bil-
gi edinmek isteğiyle bizleri ziyaret eden yabancı ve yerli heyetler 
kabul edilerek, Türk ekonomisinin Milliyetçi Hareket Partisi iktida-
rında nasıl atılım yapacağı ve bu yönde atılacak adımlar hakkında 
Partimiz’in görüşleri dile getirilmiştir.

Ulusal televizyon kanallarının ve radyo istasyonlarının çeşit-
li ekonomik ve sosyal programlarına katılarak, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik ve sosyal sorun-
lara karşı çözüm önerileri dile getirilmiştir.

Ulusal yayın yapan gazete ve dergilere çeşitli zamanlarda Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nin ekonomik ve sosyal hayata dair hedefle-
rinin yer aldığı makaleler, demeçler ve röportajlar verilmiştir.

Ülkemizde faaliyet gösteren; esnaf ve sanatkâr odaları, ticaret 
ve sanayi odaları, ticaret borsaları, çeşitli sivil toplum örgütleri, iş 
ve meslek kuruluşları ile bir araya gelinerek, Partimizin ekonomik 
ve sosyal konulardaki görüşleri dile getirilmiştir.

07 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçim hazırlıklarına yö-
nelik olarak çeşitli il ve ilçelerimizde seçim çalışmaları faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birçok meslek ve sivil toplum 
kuruluşları ziyaret edilerek, partimizin vaatleri dile getirilmiştir. 
Bunun yanı sıra seçim dönemi kapsamında ulusal ve yerel televiz-
yon programlarında, görsel medyada Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
Seçim Beyannamesi’nde yer alan vaatleri açıklanmıştır.

01 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçim hazırlıklarına yöne-
lik olarak çeşitli il ve ilçelerimizde seçim çalışmaları faaliyetlerine 
katılım gerçekleştirilerek, çok sayıda meslek ve sivil toplum kuru-
luşları ziyaret edilmiş ve partimizin vaatleri dile getirilmiştir. Yine 
aynı kapsamda; seçim dönemi içerisinde ulusal ve yerel televizyon 
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programlarında, görsel medyada Milliyetçi Hareket Partisi’nin Se-
çim Beyannamesi’nde yer alan vaatleri, ekonomik ve sosyal alanda 
yaşanan sorunlara çözüm önerileri açıklanmıştır.

16 Nisan 2017 Referandumu öncesinde çok sayıda il ve ilçede 
“Siyasî Gelişmeler Bilgilendirme Toplantıları”na katılım sağlana-
rak, referandum hakkında Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşleri 
ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi hakkında bilgiler sunul-
muştur.

Genel Başkanlık Makamı, Divan Üyelerimiz, Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Merkez Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Milletve-
killerimiz ve İl Başkanlıklarımıza 2015-2017 yılları arası Türkiye ve 
Dünyadaki Ekonomik gelişmeleri değerlendiren yıllık raporlar ha-
zırlanarak, dağıtımı yapılmış, aynı zamanda MHP uzantılı elektro-
nik posta adreslerine iletilmiştir.

Ekonomik ve sosyal alanda faaliyetlerini sürdüren ulusal ve 
uluslararası kuruluşların güncel araştırma, çalışma ve raporları 
hakkında gerekli bilgi notları hazırlanarak makama arz edilmiştir.

Sayın Genel Başkanımız’ın başkanlığında gerçekleştirilen 12 
Aralık 2015 tarihindeki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Rus-
ya Federasyonu ile Türkiye arasında yaşanmakta olan krizin eko-
nomik boyutlarının araştırılması için yapılan görevlendirme ile kri-
zin en çok etkilediği Antalya’da bu krizden çok sayıda zarar gören 
sektör temsilcisi ile bir araya gelinerek, Partimiz’in çözüm önerileri 
aktarılmış ve sonuç raporu çıkarılmıştır.

Partimiz’in bu çalışması TBMM faaliyetleri ile pekiştirilmiş 
ve Rusya Federasyonu ile yaşanan siyasi ve ekonomik krizin, Türk 
ekonomisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önerge verilmiştir.
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15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çıkarılan 31 
Kanun Hükmünde Kararname incelenerek, detayları Genel Baş-
kanlık Makamına takdim edilmiştir.

İl ve ilçe teşkilatlarımızın tertiplediği çok sayıda toplantıya 
katılım sağlanarak, ülkemizin güncel ekonomik sosyal sorunlarını 
tespit eden ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin çözüm önerilerinin yer 
aldığı ekonomik sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Partimiz’in 09-10 Ocak 2016 tarihinde Kızılcaham’da gerçek-
leştirdiği; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Millet-
vekilleri ortak toplantısında Türkiye ekonomisine dair kapsamlı 
sunum gerçekleştirilerek, Partimiz’in çözüm önerileri dile getiril-
miştir.

Partimiz’in 19-21 Ocak 2018 tarihinde Kızılcaham’da gerçek-
leştirdiği; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletve-
killeri ortak toplantısında Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlar 
ve çözüm önerilerimizi içeren kapsamlı sunum gerçekleştirilmiştir.

Partimiz’in 10-11 Şubat 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleş-
tirdiği; İl ve İlçe Başkanları toplantısında dünya ve Türkiye ekono-
misine dair tespitler ile yaşanan ekonomik sorunlara karşı çözüm 
önerilerimizi içeren detaylı sunum gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı olarak 21 Mart 2015 – 15 
Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıdaki dokümanlar hazırlan-
mıştır:

•	 07	Haziran	2017	Milletvekili	Genel	Seçimleri	öncesi;	“Seçmen-
lerin Oy Verme Eğilimi” hakkında kapsamlı analiz raporu. 

•	 Ülkemiz	 ekonomisinde	 gerçekleşen	 rakamlar	 ışığında	 Parti-
miz’in görüş ve çözüm önerilerinin yer aldığı “7 Haziran Seçimleri-
ne Doğru Ekonomik Değerlendirmeler 2014-2015” başlıklı ekono-
mik rapor. 

•	 07	Haziran	2015	Milletvekili	Genel	Seçim	sonuçları	analizleri-
nin yer aldığı değerlendirme raporu. 
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•	 01	Kasım	2015	Milletvekili	Genel	Seçim	sonuçları	analizlerinin	
yer aldığı değerlendirme raporu. 

•	 2015	yılında	Yunanistan’da	yaşanan	borç	ödeyememe	krizi	ve	
Türkiye’ye etkilerini araştıran ‘Yunanistan Ekonomik Krizi’ konulu 
bilgi notu. 

•	 15	 Kasım	 2015	 tarihinde	 Türkiye’nin	 ev	 sahipliğinde	 Antal-
ya’da gerçekleştirilen ve G-20 ülkelerinin bir araya geldiği toplantı 
hakkında; ‘G-20 Bilgi Notu ve 15-16 Kasım 2015-Antalya Türkiye 
Zirvesi Gelişmeleri’ konulu bilgi notu. 

•	 Ekonomimizde	bir	dönem	adeta	alarm	veren	göstergelerden	
olan, ülkelerin kredi borçlanma maliyetlerini gösteren kredi risk 
primi CDS (Credit Default Swap) göstergeleri hakkında “Türki-
ye’nin İflas Riski (CDS Risk Primi) Giderek Yükseliyor” konulu bilgi 
notu. 

•	 Türkiye	 ile	 Rusya	 Federasyonu	 arasında	 uçak	 düşürme	 krizi	
ile başlayan ekonomik ve sosyal alandaki kısıtlamalar nedeniyle, 
Türkiye açısından meydana gelebilecek riskler ve alınması gereken 
önlemler hakkındaki “Rusya Krizi” konulu bilgi notu. 

•	 64’üncü	Hükûmet’in	milletimize	vaat	ettiği	ancak	zamanında	
yerine getiremediği Eylem Planı’daki gerçekleşme ve sonuçlarını 
analiz eden “64’üncü Hükûmet Eylem Planı ve Gerçekleşmeler” 
konulu bilgi notu. 

•	 Milletimize	Avrupa	Birliği’ne	vizesiz	seyahat	vaat	edilmesinin	
ardından, bunun ne kadar mümkün olabileceğini araştıran “Avrupa 
Birliği’ne Vizesiz Seyahat İçin Gerekenler ve Türkiye’nin Durumu” 
konulu rapor. 

•	 Türkiye’de	artan	Suriyeli	 firma	sayısını	 inceleyen	“Türkiye’de	
Faaliyete Geçen Suriyeli Firmalar” hakkında bilgi notu. 

•	 İngiltere’nin	Avrupa	Birliği’nden	ayrılma	kararı	ve	buna	karşı-
lık Türk ekonomisine muhtemel yansımalarını içeren “İngiltere’nin 
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Avrupa Birliği’nden Ayrılma Kararı (Brexit)” hakkında bilgi notu. 

•	 Türkiye’nin	 ekonomik	 ve	 sosyal	 anlamda	 adeta	 yol	 haritası	
olan Orta Vadeli Program’ın (2017-2019) eksik yönlerini, Milliyet-
çi Hareket Partisi’nin bu programda yer almasını istediği başlıkları 
içeren “Orta Vadeli Program (2017-2019)” konulu ekonomik ra-
por. 

•	 2016	yılının	ekonomik	açıdan	değerlendirildiği	ve	2017	yılın-
dan beklentilerin yer aldığı “2016 Yılı Son Ekonomik Gelişmeler Ve 
Beklentiler” raporu. 

•	 16	Nisan	2017	Referandumu	sonuçlarını	analiz	eden;	“16	Ni-
san 2017 Referandumu” değerlendirme çalışması.

•	 Türkiye’de	 ilk	 kez	 kurulan	Varlık	Yönetimi	 Fonu	A.Ş.	hakkın-
da bilinmesi gerekenler ile dünya uygulamalarını inceleyen “Varlık 
Fonu Yönetimi Dünya Uygulamaları Ve Türkiye Gerçeği” konulu 
bilgi notu.

•	 Türkiye’nin	ekonomik	anlamda	önündeki	3	yılın	haritası	olan	
Orta Vadeli Program’ın (2018-2020) Resmî Gazete’de yayımlan-
masının ardından, Program’daki eksiklikleri tespit eden ve bu ek-
siklikler hakkında Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşlerini içeren 
“Orta Vadeli Program (2018-2020)” konulu ekonomik araştırma 
çalışması. 

•	 Dünyada	hızla	yayılan	ve	son	dönemde	Türkiye’de	de	kulla-
nımı giderek artan dijital/kripto paralar ile ‘Türkcoin’ dijital para 
sisteminin Türk ekonomisine kazandırılması hakkındaki “Kripto 
Paralar” konulu rapor. 

•	 “2000	ve	2001	Krizleri	Perspektifinde	Bugünkü	Ekonomik	Du-
rum ve Çözüm Önerileri”mizi içeren rapor.

•	 2018	yılı	başında	gerçekleşen	son	makroekonomik	gösterge-
ler perspektifinde “2018 Başında Türkiye Ekonomisi” konulu eko-
nomik rapor.
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MEDYA, TANITIM ve 
HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI



MEDYA, TANITIM ve 
HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Prof. Dr. E. Semih YALÇIN
Genel Başkan Yardımcısı
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21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul Top-
lantısında oluşturulan MYK sonrasında 30 Mart 2015 tarihinde 
yapılan toplantıda Başkanlık Divanı oluşturuldu. Bu dönemde 
Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcılığına Sayın Genel Başkanımızın teklifi ile Sayın Prof. Dr. E. 
Semih YALÇIN seçilmiştir. 

Görev ve Hedef

Milliyetçi Hareket Partisinin basın kuruluşları ve basın men-
supları ile ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, yazılı ve görsel ba-
sının Milliyetçi Hareket Partisi propagandasının halkımıza ulaşma-
sında daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak,

2- Milliyetçi Hareket Partisinin, propaganda stratejisini tes-
pit etmek ve programlar yapmak,

3- İmkân ve fırsatları en iyi şekilde kullanarak, Milliyetçi Ha-
reket Partisini Tek Başına iktidar yapmaktır.
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Yapılan Çalışmalar

Daha önce kurulan ilişkiler ve çalışmalar yeniden gözden ge-
çirildi.

2- Milliyetçi Hareket Partisi Basın Bülteni daha kapsamlı, 
konularına göre bilgiye ulaşılması daha sistematik hale getirilerek 
öncelikle parti birimlerinin azami faydasına sunuldu. Yine bu basın 
bülteni sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi bünye-
sinde çok ciddi bir basın arşivinin oluşması sağlandı. 01 Haziran 
2004 tarihinden 01 Kasım 2006 ya kadar,  Milliyetçi Hareket Par-
tisi Basın Bülteninde 73.028 adet haber, 54.262 köşe yazısı olmak 
üzere toplam 127.290 haber ve yorum arşivlenmiştir. 01 Kasım 
2006 tarihinden 01 Eylül 2009’a kadarda,  Milliyetçi Hareket Par-
tisi Basın Bülteninde 85.460 adet haber, 96.259 köşe yazısı olmak 
üzere toplam 181.719 haber ve yorum arşivlenmiştir. 01 Eylül 2009 
tarihinden, 01 Ekim 2012 tarihine kadar da 90.469 adet haber, 
87.222 köşe yazısı olmak üzere toplam 486.646 haber ve yorum 
arşivlenmiştir. 01 Ekim 2012 tarihinden, 1 Şubat 2015 tarihine ka-
dar da 96.065 adet haber, 64.586 köşe yazısı olmak üzere toplam 
646.798 haber ve yorum arşivlenmiştir. 1 Şubat 2015 tarihinden 
31 Ocak 2018 tarihine kadar 135.036 adet haber, 66.511 köşe ya-
zısı olmak üzere 848.345 haber ve yorum arşivlenmiştir. 

 Bu sayede tespit edilen belirli kriterler çerçevesinde arşivi-
mizde mevcut her konuya rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

3- Aboneliğini sağladığımız bir medya takip hizmeti veren fir-
ma ile, 

Yazılı Basın Takibinde,

Sayın Devlet BAHÇELİ 

Milliyetçi Hareket Partisi 
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MHP Milletvekilleri 

AKP Haberleri 

CHP Haberleri 

HDP Haberleri 

İç Politika Haberleri 

Dış Politika Haberleri 

Genel Ekonomi Haberleri 

Başlıkları altında,

Görsel Basın Takibinde 

MHP 

Devlet Bahçeli

Akil İnsanlar başlıkları altında,

Ayrıca aldığımız İnternet Medyası Takibi hizmeti de Genel 
Merkez ve Divan üyelerinin hizmetindedir. 

Aynı Medya Takip firması ile partimizin, 

MHP (MÇP dahil)

Devlet Bahçeli

Başbuğ Alparslan Türkeş arşivi oluşturulmuştur.

Bu dönemde özellikle basın kuruluşları temsilcileri ve yöneti-
cileri ile dostluk ilişkileri güçlendirilmeye çalışıldı.

8 Ocak 2018 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın katılımları 
ile Ulusal Basının Ankara Temsilcileri ile kahvaltılı basın toplantısı 
yapıldı.



68

Bu toplantıda Türk siyaseti ve Milliyetçi Hareket Partisi açısın-
dan muhasebe yapılırken, yazılı ve görsel basınla da sıcak ilişkiler 
kuruldu.

Yine bu kapsamda Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler birimi 
Başkanlığınca Sayın Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın Başkanlığında 
Parti Genel Merkezinde basın mensupları ile sohbetler yapılarak 
siyasi gündem paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli toplantı, miting ve 
gösterilerin bütün ülkeye yayılması ve vatandaşlarımız tarafından 
rahatlıkla izlenebilmesi için özel tedbirler alındı. 

Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin basın toplantısı ve basın 
bildirilerinin yazılı ve görsel medya ile paylaşımı ve takibi de Med-
ya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanlığınca yapılmaktadır. 

Divan Üyeleri, MYK Üyeleri ve Milletvekillerinin katıldıkları 
televizyon programları SMS sistemi ile tüm parti yöneticileri ha-
berdar edildi.

Partimizin çeşitli program, seyahat, miting gibi organizasyon-
larından basın mensupları haberdar edilerek talep etmeleri halinde 
katılımları sağlanmakta; Ayrıca ücretsiz canlı yayın hizmet verdiği-
miz bu tür programlarımızda görsel basın takip edilerek program-
larımıza ne kadar yer verdikleri raporlanmaktadır.

Yine basın mensuplarımızla çeşitli aralıklarla yemek/iftar da-
vetleri verilerek bir araya gelinmektedir. 

Günlük Yapılan Çalışmalar

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler bi-
rimi Başkanlığında günün ilk çalışması bülten odasında yapılmak-
tadır. Bu esnada günlük yaklaşık 32 ulusal gazete, dergi ve internet 
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haberleri Basın Bülteni Görevlileri tarafından değerlendirilerek ge-
rekli görülenler elektronik ortamda basın bültenine alınmaktadır.

Yine gün içerisinde partimiz ve Sayın Genel Başkanımız hak-
kında asılsız, yanlı ve aleyhte yayımlanan haber, yazı ve yorumlara 
gerekli cevapları vermek ve/veya verilmesi sağlanmaktadır. 

Eğer basın bildirisi veya basın toplantısı yapılması gerekirse 
gündem değişmeden yapılmaya çalışılmaktadır.

Amacımız, hedefimiz ilk genel seçimde Milliyetçi Hareket Par-
tisinin iktidar olmasıdır. 

Bilgilerinize arz olunur.

MHP Çağrı Merkezi 

•	 9	Mart	2011’de	kurulan	merkezimiz	7	gün	24	saat	vatan-
daşlarımıza hizmet vermektedir.

•	 Bir	yılda	ortalama	460.690	çağrıya	cevap	verildi.	 (2015-
2017 yılı)

•	 27.895	çağrıya	geri	dönüş	yapıldı.

•	 Bir	günde	en	fazla	18.000	çağrı	alındı.	(2015	Temayül	Yok-
lamaları)

•	 2015	Haziran	ve	2015	Kasım	seçimlerinde	günlük	ortala-
ma 2500 kişiyle görüşüldü.

•	 7	gün	24	saat	kesintisiz	hizmet	verildi.

•	 Merkezimize	gelen	çağrı,	mail	ve	mesajları	değerlendirilip,	
günlük takip edilerek ilgilere yönlendirildi.

•	 Haber,	 yorum	 ve	 iletilen	 veriler	 değerlendirilerek	 hafta-
lık-aylık gündem raporları oluşturuldu.
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•	 Merkezimiz	de	daimi	8	personel,	vardiyalar	halinde	7gün	
24 Saat hizmet vermektedir.  (Zamanla personel sayısında azalma 
meydana gelmiştir.)

•	 Partimizin	santral	sistemi	ile	birleştirilen	çağrı	merkezimiz	
aynı zamanda Partimizin SOSYAL MEDYA hizmetlerini de üstelen-
miştir. 

•	 Çağrı	merkezi	 standartlarında	hizmet	 vermek	 için	bütün	
çalışanlar alanında uzman kişiler tarafından kısa süreli eğitimler-
den geçerek hizmet vermeye hazırlanmıştır.

•	 Ulusal	televizyonlarda	ve	medyada	çağrı	merkezimizle	il-
gili çıkan haberler kısa sürede bilinirliğini artırmış, Genel Başka-
nımızın birimimiz üzerinde gösterdiği hassasiyet ilgiyi ve güveni 
artırmıştır.

•	 Genel	Başkanımız	raporlar	dâhilinde	önemli	gördüğü	bazı	
çağrılara geri dönüş yapmıştır. Genel Başkan Yardımcılarımız ileti-
len konularla bizzat ilgilenmiştir.

•	 Alınan	çağrılar	kullanılan	sistem	tarafından	otomatik	sesli	
olarak kayıt altına alınmaktadır.

•	 Görüşmelerin	 içeriği	hakkında	görüşmeyi	yapan	çalışanı-
mız tarafından kısa notlar tutturularak yazılı olarak ta kayıt altına 
alınmıştır.

•	 Günlük,	düzenli	olarak	hazırlanan	 raporlar	 titizlikle	 ince-
lenmiştir. Bu raporlar yetkililerle paylaşılmış ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Sıklıkla sorulan sorular ve gelen problemler ilgili ve 
yetkili kişilerden bilgi alınarak cevap verilme yoluna gidilmiştir.

•	 Alınan	çağrılarda	seçmenin	sorunlarına	ve	sorularının	ta-
mamına geri dönüş yapılarak cevap verilmiş. Problemler çözülene 
kadar takip edilmiştir.
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MHP Sosyal Medya Merkezi 

•	 Facebook,	 twitter,	Google	Buzz,	 Yahoogrops,	WhatsApp	
ve diğer sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile sanal ağ oluşturmak, 
sosyal medyada yapılan iletişimi partinin iletişim stratejileri ile pa-
ralel bir şekilde uzun dönemli olarak planlamakla görevlidir.

•	 Partinin	 iletişim	 hedefleri	 doğrultusunda	 sosyal	 medya	
iletişim planı hazırlamak, partinin sosyal medya platformlarında 
kurumsal kimliğini oluşturmak, sosyal medya platformunda aktif 
olarak yer almak, sosyal medya platformlarını takip etmek, sosyal 
medya platformlarını yönlendirmek, sosyal medya iletişim strate-
jileriyle uyumlu projeleri hayata geçirerek sosyal ağlarda gündemi 
belirlemek.

•	 Sosyal	medyada	özellikle	Facebook’taki	etkinliğimiz	resmi	
sayfadan ibaret değildir.

•	 Yürütülen	 çalışmaların	 hassasiyeti	 bakımından	 isimlerini	
veremediğimiz diğer yayın organlarımızın üye sayısı 5 milyondan 
fazladır.

•	 Yürütülen	çalışmalarla	toplumsal	kitlelere	doğru	veya	do-
laylı yoldan partimizin propagandasını yapmak amaçlanmaktadır.

•	 Partimizin	miting	ve	toplantıları	Sosyal	Medya	Görevlileri-
miz tarafından takip edilerek, Partimizle ilgili Haberler, mitinglerde 
alınan video ve fotoğraflar düzenlenerek sosyal medya kanalları-
mıza yüklenmiştir. Seçim müzikleri videolar oluşturularak yine bu 
kanallar üzerinden seçmene ulaştırılmıştır.

•	 Genel	 Başkanımızın	 miting	 konuşmaları	 parçalara	 ayrı-
larak düzenlemiş, seçim gezileri esnasında çekilen fotoğraflar al-
bümler oluşturularak paylaşılmıştır. Basın açıklamaları, televizyon 
programları, haber programlarına yansıyan gelişmeler sosyal med-
yaya da kısa sürede servis edilerek daha geniş bir kitleye ulaşılma-
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sı hedeflenmiştir. Bir yandan medyanın uyguladığı sansür yapılan 
yayınlarla kırılmaya çalışılmıştır. 

•	 Sosyal	 medya	 üzerinde	 en	 büyük	 problemlerden	 birisi	
partimizle ilgili oluşturulan bilgi kirliliğidir. Bilinçli olarak organize 
edilen ya da partimize gönül veren vatandaşlarımız kurduğu say-
falardan yapılan yayınların resmi politikalarımızla bağdaşmadığı 
görülmüştür.

•	 Genellikle	MHP	ya	da	Milliyetçi	Hareket	Partisi	adını	kul-
lanan ve partimizin resmi sayfası gibi algılanan facebook sayfaları 
kontrol altına alınmış ya da kapattırılmıştır. Bu sayfalar üzerinden 
yapılan yayınlarda resmi politikalarımızla bağdaşmayan yayınlar 
yapıldığı gibi zaman zaman provokatif  söylemlere de yer verilmiş-
tir.

•	 Facebook	 Sayfamız	 yayına	 başladığı	 günden	 bugüne	
2.220.000 üyeye ulaşmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 
konuşmaları pasajlar halinde grafik tasarım yapılıp sosyal medya 
araçlarımız üzerinden seçmenlerimize ulaştırılmıştır.

•	 Genel	Başkanımızın	açıklamaları,	Genel	Başkan	Yardımcı-
larımızın açıklamaları, parti çalışmaları, parti faaliyetleri ve millet-
vekillerimizin çalışmalarına sayfamızda yer verilmektedir.

•	 Resmi	Twitter	Hesabımız	2014	yılında	175.000	takipçiye	
2017 yılında ise 1.000.000 takipçiye ulaşmış olup, yapılan yayınlar 
ise ayda ortalama 7.000.000 (7 Milyon) kişiye ulaşmıştır. Twitter 
üzerinden yapılan gündem çalışmalarının sayısı 900’den fazladır. 
Bu çalışmalarla partimizin etkinlikleri duyurulmuş, bu mecrada 
partimize yöneltilen saldırılara karşı koyulmuştur.

•	 Resmi	Youtube	Hesabımız	30.000	takipçiye	ulaşmış	yapı-
lan yayınlar 3 yılda 11.852.394 kez izlenmiştir.
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•	 Resmi	Google	Plus	Hesabımız	266.693	takipçiye	ulaşmış	
yapılan yayınlar 1 yılda ortalama 7.468.671 görüntüleme almıştır.

•	 İnstagram	Hesabımız	305.271	takipçiye	ulaşmıştır.	

•	 Hazırlanan	çalışmaların	altına	yapılan	yorumlar,	tavsiyeler,	
şikâyetler, eleştiriler de büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. 
Çağrı merkezi olarak hazırladığımız raporlarda buralardan aktarılan 
bilgiler de önem arz etmektedir.

•	 Sosyal	 Medya	 Merkezi’miz	 tarafından	 oluşturulan	
WhatsApp bilgi ve bilgilendirme ağı sayesinde partimiz hakkında 
oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı yanıtlar verilmiş 
olup, doğru bilgi doğru kaynaktan yani Genel Merkezi’miz tarafın-
dan verilmektedir.

•	 Hedefimiz	Bilgi	ve	Bilgilendirme	ağımızı	2018	yılı	içerisin-
de tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda tamamlamaktır.

Alptürk Tv 

5 Nisan 2012 tarihinde Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ ta-
rafından “Milliyetçi Hareket Partisinin haklı ve doğru fikirleri  
artık AlpTürk Tv tarafından insanımıza ulaşacaktır” sözleriyle 
açılışı yapılan AlpTürk Tv  yayın faaliyetlerine bu tarihten itibaren 
devam etmektedir.

AlpTürk TV yönetiminde, partimizin 21 Mart 2015’teki kurul-
tayının hemen ardından değişiklik yapıldı. Yönetimdeki değişiklik-
le AlpTürk TV’nin çalışmaları tam kapasiteli bir Televizyon kana-
lından, gündemdeki konularda MHP’nin duruşunu anlatan, analiz 
ve kısa haberler yapan, daha aktif bir şekle büründü. Böylece hem 
ciddi manada tasarruf sağlandı, hem de ulaşılan kişi sayısı kat be 
kat arttı.
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Bu kapsamda;

•	 Son	kurultaydan	bu	yana	geçen	3	yıllık	 süreçte,	AlpTürk	
TV’nin ulaştığı kişi sayısı 125 kat arttırıldı.

•	 Sosyal	Medyada	 başta	Ülkü	Ocakları	 olmak	 üzere	MHP	
çatısı altındaki kurum, kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak, im-
kanların en yüksek seviyeye çıkarılması için çalışıldı. 

•	 Türkiye’de	 sosyal	medya	 üzerinden	 ilk	 profesyonel	 canlı	
yayın, kurumumuz AlpTürk TV tarafından yapıldı. 

Yayınlarımız sadece diğer partilere değil, milyon dolar büt-
çeli TV kanallarına da örnek oldu. AlpTürk TV’nin ardından, diğer 
kanallar da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. 
2015 yılı sonundan bu yana MHP’nin tüm toplantıları profesyonel 
anlamda canlı olarak yayınlanmaktadır.

•	 Milliyetçi	Hareket	Partisi	 Liderinin	 tüm	açıklamaları	hızlı	
bir şekilde Türk Milletiyle paylaşıldı.

•	 Milliyetçi	hareket	partisi	Liderinin	tüm	açıklamaları,	çeşitli	
bölümlere ayrılarak, alakalı konularla ilişkilendirerek haber haline 
getirildi, bu sayede Türk Milletinin tamamına ulaşması amaçlan-
dı...

•	 MHP	Sözcülerinin	açıklamaları	Türk	Milletine	ulaştırıldı.

•	 Ülkü	Ocakları	Eğitim	ve	Kültür	Vakfı	faaliyetleri	Türk	Mil-
letine ulaştırıldı.

•	 Mart	 2015’ten	 bu	 yana	 binlerce	 özel	 video	 ve	 görsel	 ile	
Milliyetçi Hareket Partisinin ve bu çatı altında faaliyet gösteren 
kurum kuruluşların çalışmaları anlatıldı.

•	 300’ün	üzerinde	özel	video	partimize	yönelik	iftiralara	ce-
vap verildi, iddialar çürütüldü, MHP’nin haklılığı ortaya koyuldu. 
Videolarımız toplamda 150 milyon kez izlendi ve izleyicinin zihnin-
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deki olumlu algı yorumlarla günyüzüne çıktı.

•	 Sokak	röportajları	yapılarak,	Türk	Milletinin	gündeme	na-
sıl baktığı ortaya koyuldu.

•	 AlpTürk	Tv	profesyonel	yayın	hayatına	büyüyerek	ve	geli-
şerek devam etmektedir. 

 

Medya Yapım 

Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin 2015- 2018 Yılları 
arasında yaptığı il gezi programları Kamera ve Fotoğraf makinası 
ile takip edilmiş olup görüntüler sosyal medyada da paylaşılmış ve 
gerekli medya birimlerine teslim edilmiştir.

Başlıca faaliyetleri:

•	 Genel	 Başkanımız	 Sn.	Devlet	 Bahçeli’yi	 ziyaret	 eden	 kişi	
ve heyetlerin Fotoğraf makinası ve kamera ile görüntülenmesi ve 
paylaşımı

•	 VHS,	Betacam,	DVcam	ve	CD-DVD	arşivinin	dijital	orta-
ma aktarılması

•	 Teşkilatlardan	ve	Dışarıdan	gelen	Fotoğraf	ve	Görüntü	ta-
leplerinin karşılanması

•	 Gerekli	 olduğu	 hissedildiğinde,	 belgesel	 filmler	 ve	 kısa	
metrajlı filmler yapılarak Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, İl İlçe 
Başkanlıklarımız başta olmak üzere çoğaltılarak gönderilmiş, sos-
yal medyanın imkânı kullanılarak geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

•	 Toplantılarımıza	gelemeyen	Medya	unsurlarına,	Sn	Genel	
Başkanımızın bilgisi dâhilinde fotoğraf, video ve haber desteği ve-
rilerek daha geniş kitleler faaliyetlerimizden haberdar edilmiştir.
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A) FAALİYET DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKADA GELİŞMELER

MHP’nin 11.Olağan Kurultay’ından günümüze kadar yurt için-
de ve yurt dışında birçok olağanüstü olay gerçekleşmiştir. Seçim 
sürecinde ve sonrasında artan terör olayları, Ortadoğu’daki, özel-
likle de Irak ve Suriye’deki gelişmeler, bölgeyi topyekün savaşa 
hazır hale getiren vesayet savaşları, kaos nedeniyle ülkelerinden 
kaçan mülteciler, IŞİD, PKK-PYD-YPG eksenli terör faaliyetleri, 
bölgedeki kaostan beslenmeye çalışan Yunanistan’ın fiili durum ve 
gerginlik yaratma çabaları; yine dış güçlerin beslemesiyle FETÖ te-
rör örgütünün hain darbe teşebbüsü, güvenlik ve dış politikamızın 
ana odağı haline gelmiştir. 

Bu gelişmelerin dünyayı ve dünyanın en stratejik bölgesinde 
yer alan Türkiye’yi ne denli tehdit ettiğinin farkında olan Milliyet-
çi Hareket Partisi, siyaset sahnesinde yer aldığı geçmiş kırk dokuz 
yılda, nasıl ki Türkiye’yi ve insanlığı tehdit eden gelişmeleri kim-
senin henüz algılayamadığı dönemlerde önceden görerek kararlı 
duruşunu ortaya koymuşsa, bugün de küresel tehdidin ülkemizi, 
bölgemizi ve insanlığı sürüklediği akıbeti görmekte ve buna karşı 
milli tavır ve politikalar geliştirmektedir.
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Bu noktadan hareketle Partimiz; küreselleşme sürecinin insani 
bir mecraya sokulabilmesinin ve küresel ölçekte bir adalet hareke-
tine dönüşebilmesinin; dünya nimetleri ve teknolojik imkânların 
tüm insanlığın ortak geleceğine hizmet edecek şekilde kullanıl-
ması, insanların temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alın-
ması, kültürler ve medeniyetler arasında ekilmeye çalışılan kin ve 
nefret tohumları yerine karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışa dayalı 
işbirliğinin geliştirilmesi, açlık ve yoksulluğun önüne geçilmesi, te-
rörizmle mücadele için ortak bir tavır geliştirilmesi, kadın ve ço-
cuk hakları ile yaşanabilir bir çevre için seferber olunması halinde 
mümkün olabileceğine inanmaktadır.
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11. Olağan Kongremizden hemen sonra, 1915 yılında yaşanan 
Ermeni tehcirinin 100. yılında Batı dünyasının ve Ermeni diaspora-
sının Türkiye’yi kötülemeye yönelik düşmanca çabaların bir ürünü 
olarak,15 Nisan 2015’te Avrupa Parlamentosu’nun sözde Ermeni 
soykırımını kabul etmesi hayal kırıklığına yol açmıştır. MHP hiç-
bir tarihi bilgiye-belgeye dayanmayan, bilimsel gerçeklikten uzak, 
Ermeni diasporasının lobi faaliyetleri sonucu alınmış bu kararın ül-
kemiz için kabul edilemez olduğunu ortaya koymuş ve bu konuda 
parlamentoda ve uluslararası kuruluşlarda görüşlerini dile getir-
miştir.  

Yine bu kapsamda, 2 Haziran 2016 günü Almanya Federal 
Meclisi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen “1915 ve 1916 
yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere ve diğer Hris-
tiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması” 
başlıklı tasarıyı kabul etmiştir. Bu mesnetsiz kararın öncesinde, 
Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun üyeleri 
olarak bir kınama mektubu Almanya Federal Meclisi üyelerine ile-
tilmiştir. İletilen mektupta,  oylamanın yapılması ya da kararın çık-
ması halinde Türk-Alman ilişkilerinin zarar göreceği; Almanya’da-
ki Türkiye kökenli vatandaşların Alman Federal Meclisine olan 
güveninin kalmayacağı; Türkiye’nin geçmişteki tartışmalı olaylar 
nedeniyle, delilsiz, ispatsız, sadece bir takım lobilerin iftiralarıyla 
suçlanmasının ve siyasetin hukukun üstünlüğüne tercihi büyük bir 
adaletsizlik olacağını ve Alman parlamentosunun böyle bir kararı 
onaylamasının 1948’de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildir-
gesi’nin 11. Maddesinde tanımlanan masumiyet karinesinin de ih-
lali olacağı vurgulanmıştır.

Ortadoğu’ya istikrar ve demokrasi getireceğini belirten “Batı 
ülkeleri” ürettikleri terör örgütleri IŞİD/DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve 
türevleri ile Suriye ve Irak topraklarını kana boğmuş ve bölgeyi 
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yaşanılmaz hale getirmişleridir. Suriye’de savaştan kaçan masum 
siviller Türkiye sınırlarına yığılmış, ülkemiz milyonlarca Suriyeli 
mülteciyi kabul etmiştir. Mülteci krizi Akdeniz’de ve Ege’de yaşa-
nan insani dramlarla devam etmiş, binlerce masum boğularak can 
vermiştir. Avrupa’nın ilgisini binlerce kişinin yaşamını yitirmesinin 
ve güvenlik politikalarının zedelenmesinden sonra çeken mülteci-
lerin sadece Türkiye’nin problemi olmadığını, Birleşmiş Milletlerin 
de konuya eğilmesi gerektiğini düşünen MHP, konunun Birleşmiş 
Milletlerce de ele alınmasını istemiştir.

Kaygılarını görmezden gelen ABD ile ilişkileri zayıflayan Türki-
ye, milli güvenliğini yeniden temin etmek için Rusya-İran koalisyo-
nu ile hareket etmek durumunda kalmıştır. Cumhurbaşkanımızın 
9 Ağustos 2016’da Rusya’da Putin ile bir araya gelmesinin hemen 
ardından, sınır güvenliğimizi oluşturmak amacıyla IŞİD’e karşı 24 
Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Bu harekat çerçeve-
sinde Türkiye’nin kırmızı çizgisi olarak belirttiği Fırat nehrinin batı 
istikametinde sınırımızın 30 km derinliğinde güvenlik hattı oluş-
turulması amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda operasyonlar ya-
pılmıştır. 

Fırat Kalkanı harekatı ile ABD’nin sözde 4 parçalı Kürdistan 
ve hatta devletçiklere bölünmüş Ortadoğu planları suya düşmüş-
tür. Artık Türkiye’de Ortadoğu’da satranç tahtasının diğer ucunda, 
tutarlı hamleler yapmaktadır. Operasyon sürecinde siyasi iradeye 
ve Türk ordusuna destek olan MHP kadroları operasyonun meşru 
sürecini her ortamda anlatmıştır.  

Birçok FETÖ mensubunun elini güçlendiren, terör örgütü 
mensuplarının yargılanmasına dahi izin vermeyen, Türkiye’nin te-
röristlerin iadesi taleplerini geri çeviren Avrupa Birliği, Türkiye mü-
zakerelerini Anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu 
olmaması gerekçesiyle askıya almıştır. 
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Türkiye, hava savunma sistemlerinde sadece NATO’ya ba-
ğımlı kalmamak için Rusya’dan S400 Füze Savunma Sistemini 
alma kararı almış, bununla birlikte NATO ülkelerinin tepkileriyle 
karşı karşıya kalmıştır. Sözde dost ve müttefik görünen NATO ül-
keleri her zeminde olduğu gibi Türkiye’nin savunma sisteminde de 
kendilerinden bağımsız kararlar almasının önünü kapatmak iste-
miş ancak başarılı olamamıştır. 

ABD’nin üst aklı ile 25 Eylül 2017’de sözde “bağımsızlık” için 
Irak’ın toprak bütünlüğünü hiçe sayarak, Irak anayasası ve bölge 
ülkelerinin karşıt tutumlarına rağmen referandumu gerçekleştiren 
IKBY Başkanı Barzani, Irak merkezi hükümeti ve Türkiye ile olan 
ilişkilerinin de baltalamıştır. Türkmen nüfusunun göçe zorlanarak 
Kürtlerin yerleştirildiği Musul ve Kerkük’te de referandumun ya-
pılması Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan müdahale 
hakkını da gündeme getirmiştir.  Milliyetçi Hareket Partisinin sü-
regelen soydaşlık bağına dayalı Türk Dünyası ile ilgili sorumluluk 
sahibi tavrı ve milli duruşu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de 
cesaret vermiş ve Türkiye bölgede referanduma karşı tavrı en net 
ülkelerin başında gelmiştir. 

ABD Türkiye Büyükelçiliğindeki Türk asıllı bir büyükelçilik per-
sonelinin FETÖ ile bağının ortaya çıkmasıyla çıkan gözaltı kararının 
ardından vize başvurularını askıya aldığını acıkması Türkiye-ABD 
ilişkilerinde yeni bir krize neden olmuştur. ABD iki yüzlü yaklaşı-
mıyla Türk ekonomisini etkilemeye çalışırken, FETÖ’ye de dolaylı 
desteğini yeniden ortaya koymuştur.

6 Aralık’ta ABD yönetiminin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşıma kararını onaylayan Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başken-
ti olarak tanımaya hazırlanması Ortadoğu’da savaşın ayak sesleri-
nin duyulmasına neden olmuştur. Buna karşın Birleşmiş Milletler 
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Genel Kurulu’nda ABD’nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir 
tasarı oylanmış,128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edilmiştir. 9 ülke 
ABD’nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kalmıştır. 13 Ara-
lık 2017’de ise İslam İşbirliği Teşkilatı Doğu Kudüs’ü Filistin’in baş-
kenti olarak tanımış, ABD’nin kirli oyunlarına karşı dik duruşlarını 
tekrar göstermişlerdir. MHP bu konuda da kararlı duruş göstermiş 
ve Hükümeti desteklemiştir. Kısa süre içinde hem İslam İşbirliği 
Teşkilatında hem de Birleşmiş Milletlerde böyle bir sonucun alın-
ması Türkiye’nin başarısı olmuştur.

Uluslararası güç odaklarının Ortadoğu’da şiddetin dozunu 
arttırarak oyunlarını her geçen gün daha kanlı hale getirmeleriy-
le, besledikleri PKK/PYD ve IŞİD eliyle hamle yapma çalışmaları; 
ülkemizi sınır ötesinden tehdit ve saldırıları önlemek amacıyla dış 
operasyon yapmaya zorlamıştır.

Irak’ın toprak bütünlüğünü Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle 
tehlikeye sokan Amerika, Suriye’de de aynı oyunun peşine düşmüş 
Suriye-Türkiye sınırının 50 km derinliğine kadar silahlı Kürt grup-
ları yerleştirmeye çalışmıştır. Fırat kalkanı operasyonuyla Afrin ve 
Münbiç kantonları arasına yerleşen Türk Birlikleri bölgeye çoğun-
luğu Türkmenler ve Araplardan oluşan aşiretleri yerleştirmiştir. 

Yine milli güvenliğimizi oldukça tehdit eden Afrin operasyonu 
için uyarılarda bulunan Türkiye, uyarılarına karşılık bulamayınca 20 
Ocak 2018’de bölgeyi PKK-YPG terör örgütünden temizlemek için 
bir operasyon başlattığını dünyaya duyurmuştur. 

Oldukça iyi hazırlanılmış, sistem ve stratejisi iyi belirlenmiş bu 
operasyon çerçevesinde Türkiye, terörü hudut dışında yok etmek, 
PKK/PYD/YPG’nin Akdeniz’e inme stratejini çürütmek, sınır öte-
sinden gelen saldırıları engellemek için BM sözleşmesinin 51. mad-
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desinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye’nin 
toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde Zeytin Dalı Harekatını 
icra etmeye başlamıştır. 

Operasyonu yöneten Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı en üst düzeyde mu-
halefeti, vatandaşları ve uluslararası çevreleri operasyon hakkında 
bilgilendirmiş, konunun çeşitli çevrelerce amacından saptırılmasını 
önlemeye çalışmıştır. 
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B) FAALİYETLERİMİZ
11 Mayıs 2016 tarihinde göreve başlamamızdan bu yana biri-

mimizin faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir.

11. Olağan Kurultayımızın yapıldığı 21 Mart 2015 tarihinden 
bu yana ülkemizde ve dünyada gerçekleşen olaylardan, bölgesinde 
stratejik bir konuma sahip olan Türkiye fazlasıyla etkilenmiştir.

MHP’nin Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu bi-
rimi ve uluslararası görüşmelere iştirak eden tüm milletvekilleri, 
söz konusu temasları sağlarken, son derece açık ve şeffaf bir siyasi 
çizgi ortaya koymuşlardır.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” düsturuyla 
49 yıldır siyasi hayatına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi ön-
görüleri ve politikalarıyla yine Türk milletinin ve Türk devletinin 
menfaatleri için çalışmaktadır.

Tüm kadroları ile devletimizin bekası ve milletimizin yüksek 
menfaatleri çerçevesinde her meseleye sorumluluk duygusu ve 
sağduyu ile yaklaşan MHP, her zaman olduğu gibi bugün de ya-
pıcı, yol gösterici ve uzlaşmacı bir muhalefet anlayışıyla hareket 
etmektedir.

MHP’nin Dış İlişkiler ve Türk Dünyasından sorumlu birimi ve 
uluslararası görüşmelere iştirak eden tüm milletvekilleri söz konu-
su temasları sağlarken, partimizin ilke ve politikaları çerçevesinde 
son derece açık, şeffaf itibarlı, tutarlı, dürüst ve samimi bir siyasi 
çizgi ortaya koymuşlardır.



89

11 Mayıs 2016 tarihinde devralınan Türk Dünyası ve Uluslara-
rası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi itibariy-
le,  MHP’nin Türk Dünyası ve diğer dünya ülkelerine açılan kapısı 
olma sorumluluğu ile partimizin Türk ve yabancı muhataplarına 
doğru tanıtılması ve anlatılması hususunda birçok görüşme ger-
çekleştirilmiştir. Türk Dünyası büyükelçileri başta olmak üzere di-
ğer ülke temsilcileri ile de ilişkilerimiz güçlendirilmiş ve partimizin 
duruşu, görüşleri ve politikaları aktarılmıştır. Bu kapsamdaki faali-
yetler şunlardır:

- Sayın Cumhurbaşkanının 20 yurt dışı seyahatine 30, milletveki-
limiz katılmıştır.  Sayın TBMM başkanının 11 yurt dışı seyahatine 13  
milletvekilimiz eşlik etmiştir.

- Sayın Başbakanın 1 yurt dışı seyahatine 2 milletvekilimiz eşlik 
etmiştir.

- Sayın Bakanların 12 yurt dışı seyahatine 12 milletvekilimiz işti-
rak etmiştir.

- Komisyonlarca düzenlenen yurt dışı seyahatlerde değişik top-
lantılara 25 milletvekilimiz katılmıştır.

- Uluslararası komisyonlarla ilgili olarak düzenlenen toplantılara 
18 milletvekilimiz katılmıştır.

- Dostluk grupları kapsamında yapılan yurt dışı ziyaretlere ise 6 
milletvekilimiz katılmıştır.

- Ayrıca, 3 milletvekilimiz Genel Merkezimiz tarafından görevlen-
dirilerek çeşitli toplantılara katılmış, ülkemizin ve partimizin duru-
şu, stratejileri hakkında uluslararası alanda bilgiler aktarılmıştır.  

TBMM’deki komisyonlardan birimimizin sorumluluk alanıyla 
ilgili komisyonlar olan Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu ile Ulus-
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lararası Komisyonlarda görevli olan milletvekillerimiz de hem ko-
misyonlardaki ve genel kuruldaki yasama faaliyetlerine katkıda bu-
lunarak hem de yurtdışı ziyaretlerine katılarak partimizin görüş ve 
önerilerini paylaşmışlardır. Bu kapsamda, faaliyet alanımıza giren 
Genel Kurulda yurtdışına asker gönderilmesine ilişkin tezkereler, 
grup önerileri ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 
kanun tasarılarının görüşmeleri sırasında milletvekillerimiz söz ala-
rak partimizin görüşlerini anlatmışlardır.

Bu kapsamda AB Uyum Komisyonu 26. dönemde 4 adet 
kanun tasarı ve teklifini görüşerek karara bağlamış ve 10 toplan-
tı gerçekleştirmiştir. Dışişleri Komisyonunda ise çoğu uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasına dair olan 500 civarında kanun tasarısı 
görüşülmüştür. Ayrıca komisyonda çeşitli bilgilendirme toplantıla-
rı yapılmış ve yabancı heyetler kabul edilmiştir. 

TBMM’de Grup Başkanvekillerimiz tarafından, bazılarına bi-
zim de katıldığımız 23 uluslararası heyet kabul edilmiş ve partimi-
zin görüşleri kendilerine aktarılmıştır. 
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 1. DİPLOMATİK ZİYARETLER 
11 Mayıs 2016 itibariyle başlanan Genel Başkan Yardımcılığı 

görevinde ilk olarak Türk Dünyası Büyükelçileri ile irtibata geçile-
rek hem büyükelçilik ziyaretlerinde hem de elçiliklerin düzenlemiş 
olduğu toplantılarda temas sağlanmış ve görüş alışverişinde bulu-
nulmuştur. Ayrıca Türk Dünyası ile ilgili kuruluşlar olan TÜRKSOY, 
Türk Keneşi, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştır. Ardından Avrupa Ülkeleri 
ve AB Delegasyonu ile görüşülmüştür. Bu temaslar çerçevesinde 
katıldığımız faaliyetler şöyledir:

Türk Dünyasına İlişkin Ziyaret ve Katılımlar:

•	Türkmenistan’ın	 Bağımsızlığının	 25.yıldönümünde	 günün	 an-
lam ve önemine uygun konuşma yapıldı (1 Haziran 2016).

•	Kıbrıs	Büyükelçisine	nezaket	ziyareti	(2	Haziran	2016).

•	Kırgızistan	Büyükelçisine	nezaket	ziyareti	(9	Haziran	2016).

•	Türkmenistan	Büyükelçisine	nezaket	ziyareti	(13	Haziran	2016).

•	Azerbaycan	Büyükelçisine	nezaket	ziyareti	(16	Haziran	2016).

•	Kazakistan	 Büyükelçisi	 Can	 Seyit	 Tüymebayev’in	 ev	 sahipliği	
yaptığı resepsiyon (22 Haziran 2016).

•	Özbekistan	Ankara	Büyükelçisi	Ulfat	Kadyrov’a	nezaket	ziyareti	
(1 Temmuz 2016).

•	Özbekistan	Büyükelçiliğine	taziye	ziyareti	(5	Eylül	2016).

•	KKTC	Kuruluşunun	33.	yıldönümü	resepsiyonu	(15	Kasım	2016).

•	Yurtdışı	 Türkler	 ve	 Akraba	 Topluluklar	 Başkanlığı	 ile	 Ahmet	
Yesevi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrasya Düşünce 
Kuruluşları Buluşması Açılış Programı’nda konuşma yapıldı. (22 
Kasım 2016).
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•	Ahmet	 Yesevi	 Üniversitesi	 Mütevelli	 Heyeti	 Başkanı	 Prof.	 Dr.	
Musa Yıldız’ı makamında ziyaret (30 Kasım 2016).

•	Türkmenistan	Milli	Birlik	Anayasa	Kabulü	ve	Mahtumkulu	Firaki	
Bayramı kapsamında Türkmenistan Büyükelçiliği tarafından ger-
çekleştirilen anma törenine (18 Mayıs 2017).

•	Azerbaycan	 Ankara	 Büyükelçiliği’nin	 düzenlediği	 Azerbaycan	
Cumhuriyet Bayramının 99. Yıldönümü ve Azerbaycan-Türkiye 
Diplomatik İlişkilerinin 25. yılı resepsiyonu (24 Mayıs 2017).

•	Eylül	 ayında	Türkmenistan’da	gerçekleştirilecek	5.	Asya	Salon	
ve Dövüş Sanatı Oyunları’nın tanıtım toplantısı (7 Haziran 2017).

•	İstanbul	 Beykent	 Üniversitesi	 Avrasya	 Uluslararası	 Ekonomi	
Toplantısı açılış töreni (10 Temmuz 2017).

•	Türk	Keneşi	resepsiyonu	(5	Ekim	2017).	

•	Türkmenistan	Büyükelçiliği	resepsiyonu	(17	Kasım	2017).

•	Görevine	yeni	başlayan	Özbekistan	Büyükelçisi	Alisher	Agzam-
hodjaev’e nezaket ziyareti (27 Kasım 2017).

•	Kazakistan	 Büyükelçisi	 Abzal	 Saparbekuly	 öncülüğünde	 Kaza-
kistan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25.yıl-
dönümü nedeniyle düzenlenen uluslararası konferans (5 Aralık 
2017). 

•	Kazakistan	Milli	Günü	dolayısıyla	düzenlenen	resepsiyon	(5	Ara-
lık 2017).

Diğer Ziyaret ve Katılımlar:

•	Çin	 Ankara	 Büyükelçisi	 Yu	 Hongyang’a	 nezaket	 ziyareti	 (22	
Temmuz 2016).
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•	Çin	Büyükelçiliği	resepsiyonu	(29	Eylül	2016).

•	Alman	Birliği	26.yıl	kutlamaları	resepsiyonu	(3	Ekim	2016).

•	İspanya	Büyükelçisi	Rafael	Mendívil	ile	yemekli	toplantı	(13	Ara-
lık 2016).

•	Sri	Lanka	Büyükelçiliği	resepsiyonu	(6	Şubat	2017).

•	AB	 Türkiye	 Delegasyonu	 daveti	 ile	 Başkan	 Yardımcısı	 Gabriel	
Munuera Vinals ve üye ülke müsteşarları ile yapılan toplantıda iç 
ve dış politika gündemine ilişkin MHP’nin duruşu anlatıldı (8 Şubat 
2017). 

•	AB	Delegasyonu	Başkanı	Büyükelçi	Christian	Berger’in	Avrupa	
Günü için düzenlediği resepsiyon (9 Mayıs 2017).

 
2. GENEL MERKEZDE KABULLER
Türk Dünyası Büyükelçileri ve Avrupa Ülkeleri Büyükelçi ve 

Diplomatlarının MHP’ye ilgi ve alakaları yüksek olup Genel Merkez 
makamını sık sık ziyaret etmiş ve birebir görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. MHP Genel Merkez makamında gerçekleştirilen görüş-
meler şöyledir:

Türk Dünyasından Kabuller

•	Ahıska	Türkleri’nin	ziyareti	(30	Eylül	2016).	

•	Irak	Türkmen	Cephesi	ziyareti	(5	Ekim	2016).

•	Uygur	Türkü	öğrencilerin	ziyareti	(6	Ekim	2016).

•	Doğu	 Türkistanlılardan	 oluşan	 heyet	 ve	 Ankara	 Üniversitesi	
DTCF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Emet’in ziyareti (12 Ekim 2016).

•	Azerbaycan	Milli	İstiklal	Partisi	(AMİP)	Başkanı	İtibar	Memme-
dov’ un ziyareti (2 Aralık 2016).
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•	Makedonya	 Uluslararası	 Vizyon	 Üniversitesi	 Rektörü	 Prof.	 Dr.	
Fadıl Hoca ve rektör yardımcılarının ziyareti (2 Aralık 2016).

•	Suriye	 Türkmen	 Meclisi	 Başkanı	 Dr.	 Emin	 Bozoğlan	 ve	 Genel	
Sekreteri Zeki Mustafa Türkmen’in ziyareti (28 Aralık 2016)

•	Kırgızistan	TARTİP	Partisi	Genel	Başkanı	Edil	Marlisoğlu’nun	zi-
yareti (20 Ocak 2017).

•	Ahmet	Yesevi	Üniversitesi	Mütevelli	Heyeti	Başkanı	Musa	Yıl-
dız’ın ziyareti. (14 Şubat 2017).

•	(BULTÜRK)	 Bulgaristan	 Türkleri	 Genel	 Başkanı	 Rafet	 Ulutürk,	
Ankara Temsilcisi İsmail Cingöz ve dernek yöneticilerinin ziyareti 
(23 Ağustos 2017).

•	Manas	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Sebahattin	Balcı’nın	ziyare-
ti (23 Ağustos 2017).

•	Karabağ	Türkleri	Derneği	Genel	Başkanı	Abdullah	Ergin’in	ziya-
reti  (30 Ekim 2017).

•	Mehmet	Günal’ın	daveti	üzerine	gerçekleştirilen	dostluk	yeme-
ği: Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkmenistan’ın Ankara 
Büyükelçisi İşankuli Amanlyevl, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçi-
si İbragim Dzhunusov, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı 
Meder Abakırov, Tacikistan Büyükelçiliği İkinci Katibi ve Konsolos 
Murodbek Aslamov katılımı ile (11 Ocak 2018).

Diğer Ülkeler ve Kuruluşlardan Kabuller

•	Almanya	 Elçi	Müsteşarı	 Robert	 Dölger’in	 ziyareti	 (22	Haziran	
2016).

•	Çin	Büyükelçiliği	Elçi	Müsteşarı	Zhang	Tao’nun	ziyareti	(1	Tem-
muz 2016).
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•	Meksika	Büyükelçisi Martha Elena Federica Bárcena Coqui ‘nun 
ziyareti (11 Ağustos 2016). 

•	İtalyan	Demokrat	Parti	Milletvekilleri	Lia	Quartapelle	ve	Mariet-
ta Tidei başkanlığındaki heyetin ziyareti (8 Eylül 2016).

•	Danimarka	 Büyükelçiliği	 Siyasi	Müsteşarı	 Katrine	 Thorup	 baş-
kanlığında, İngiltere, İspanya, Hollanda, Portekiz ve AB Delegasyo-
nu Siyasi Müsteşarları’nın ziyareti. (21 Ekim 2016).

•	Avrupa	Birliği	 Türkiye	Delegasyonu	Başkan	Yardımcısı	Gabriel	
Munuera Vinals’ in ziyareti (24 Ekim 2016).

•	Avrupa	Parlamentosu	Yeşiller	Grubu	Başkanı	Rebecca	Harms’ın	
ziyareti (1 Kasım 2016).

•	İsviçre	Sosyal	Demokrat	Partisi,	İsviçre	Hristiyan	Demokrat	Halk	
Partisi, Liberal Parti, İsviçre Halk Partisi temsilcilerinden oluşan İs-
viçre Büyükelçiliği Heyeti ziyaretleri (1 Kasım 2016).

•	ABD	Büyükelçiliği	İç	Politika	Danışmanı	Natalie	A.	Oldani	ve	Si-
yasi Bölüm Danışmanı Filiz Conway’ in ziyareti (16 Kasım 2016).

•	Alman	Siyasi	İşlerden	Sorumlu	Baş	Katip	Wenke	Dagyab’	ın	zi-
yareti  (7 Aralık 2016).

•	Almanya	 Elçi	 Müsteşarı	 Robert	 Dölger’in	 ziyareti	 (12	 Ocak	
2017).

•	Berlin	Elçi	Müsteşarı	Hidayet	Çilkoparan	 ‘ın	ziyareti	 (14	Şubat	
2017).

•	Hollanda	Büyükelçisi	Kees	Cornelis	Van	Rij’in	ziyareti	(14	Şubat	
2017).

•	Singapur	Büyükelçisi	A	 Selverajah	 ve	Baş	Katip	 Jeremy	 Law’ın	
ziyaretleri  (23 Şubat 2017)

•	Portekiz	 Büyükelçisi	 Paula	 Leal	 Da	 Silva’nın	 ziyareti	 (9	 Mart	
2017).
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•	İngiltere	Büyükelçiliği	Basın	Sorumlusu	Sanem	Çelik’in	ziyareti	
(5 Nisan 2017).

•	Almanya	 Elçi	 Müsteşarı	 Robert	 Dölger’	 in	 ziyareti	 (3	 Mayıs	
2017).

•	Romanya	Büyükelçiliği	Başkatip	Laura	Dombraveanu	ziyareti

 (6 Haziran 2017).

•	İngiltere	Siyasi	İşler	Müsteşarı	David	Burton	ve	Basın	ve	Halkla	
İlişkilerden Sorumlu Sanem Çiçekoğlu’nun ziyaretleri (6 Temmuz 
2017).

•	Singapur	Büyükelçiliği	Başkatip	Jacob	Anthony	Chew’in	ziyareti		
(2 Ağustos 2017)

•	İran	Büyükelçiliği	Siyasi	Müsteşarı	Resul	Musevi’nin	ziyareti	(20	
Eylül 2017).

•	Danimarka	Siyasi	Müsteşarı	Katrine	Thorup	başkanlığında	Dani-
marka Büyükelçiliği heyeti ziyareti (26 Eylül 2017).

•	Bulgaristan	Büyükelçiliği	Siyasi	Müsteşarı	Yavor	Klisurski’nin	zi-
yareti (10 Ekim 2017).

•	İsveç	 Büyükelçiliği	 Siyasi	 Müsteşarı	 Tove	 Grönberg’in	 ziyareti	
(18 Ekim 2017).

•	Danimarka	siyasi	müsteşarının	ziyareti	(2	Kasım	2017).

•	Lüksemburg	 Büyükelçisi	 Georges	 Faber’	 ın	 ziyareti	 (24	 Ocak	
2018).

•	Kanada	Büyükelçiliği	Siyasi	Daire	2.Katibi	Antonia	Wynne-Hug-
hes’in ziyareti (14 Şubat 2018).
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TBMM’DE KONUK EDİLEN HEYET VE DİPLOMATLAR
Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-

kan Yardımcılığı ve aynı zamanda TBMM Dışişleri Komisyonu Üye-
liği nedeniyle bazı heyet ve konuklar kimi zaman şahsi olarak kimi 
zaman da MHP Milletvekillerinden oluşan bir grup ile TBMM MHP 
Grup Başkanlığı’nda konuk edilmiştir. Bu görüşmeler şunlardır:

•	Avrupa	Parlamentosu	Türkiye	Raportörü	Kati	Piri	başkanlığında-
ki Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi(AFET)heyeti, TBMM 
MHP Grup toplantı salonunda konuk edildi (25 Ağustos 2016).

•	Parlamentolar	 Arası	 Kudüs	 Platformu	 Başkanı	 Hamid	 Bin	 Ab-
dullah El Ahmar başkanlığındaki heyet TBMM MHP Grup toplantı 
salonunda konuk edildi  (25 Ağustos 2016).
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•	Nato	 Genel	 Sekreteri	 Jens Stoltenberg başkanlığındaki heyet 
TBMM MHP Grup toplantı salonunda konuk edildi (9 Eylül 2016).

•	Dışişleri	ve	Güvenlik	Politikası	Birlik	Yüksek	Temsilcisi	ve	Avru-
pa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini başkanlığın-
daki, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu Komiser, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili, Bakan-
lar Kurulu Üyeleri, Direktörler, Basın Danışmanları, Türkiye Çalış-
ma Masası ve Uluslararası İlişkiler Sorumluları’ndan oluşan heyet 
TBMM MHP Grup toplantı salonunda konuk edildi (9 Eylül 2016). 

•	ABD	Washington	Post,	Almanya	Der	Spigel,	Fransa	Le	Figaro,	
İngiltere The Independent gibi dünyanın en önemli basın kuruluş-
ları temsilcileri ve Alman basın heyetinden oluşan Uluslararası Ba-
sın Heyeti, MHP Grup Toplantı Salonu’nda konuk edildi (26 Eylül 
2016).

•	Birleşik	 Krallık	 Avam	 Kamarası	 Dış	 İlişkiler	 Komitesi	 Başkanı	
Crispin Blunt ve beraberindeki heyet TBMM makamda konuk edil-
di (17 Ocak 2017).

•	Birleşik	 Krallık	 Avam	 Kamarası	 Dış	 İlişkiler	 Komitesi	 üyeleri,	
TBMM makamda konuk edildi (17 Ocak 2017).

•	ABD	Büyükelçiliği	Siyasi	Bölüm	Danışmanı	Filiz	Conway	ve	Ke-
vin Boyd TBMM makamda konuk edildi (1 Haziran 2017).

•	AB	Türkiye	Raportörü	Kati	Piri,	AB	Delegasyonu	Başkan	Yardım-
cısı Gabriel Munuera Vinals başkanlığındaki heyet TBMM makam-
da konuk edildi  (21 Şubat 2017). 

•	AB	Komisyonu	Komşuluk	ve	Genişleme	Müzakereleri	Genel	Di-
rektör Yardımcısı Maciej Popowski ve beraberindeki heyet TBMM 
MHP Grup toplantı salonunda konuk edildi (21 Şubat 2017).



99

•	Almanya	 Türk	 Federasyonu	Genel	 Başkan	Yardımcısı	 Erdoğan	
Aktaş’ın başkanlığında gelen heyet MHP Grup toplantı salonunda 
konuk edildi (11Nisan 2017).

•	AB	Türkiye	Delegasyonu	Siyasi	İşler,	Ortak	Dış	İşleri	ve	Güvenlik	
Politikası (ODGP) Bölüm Başkanı Mr. Ireneusz Fidos, TBMM ma-
kamda konuk edildi. (18 Mayıs 2017).

•	ABD	Büyükelçiliği	Siyasi	Bölüm	Danışmanı	Filiz	Conway	ve	Ke-
vin Boyd TBMM makamda konuk edildi (1 Haziran 2017).

•	Avrupa	Güvenlik	ve	 İşbirliği	Teşkilatı	 (AGIT)	heyeti	MHP	Grup	
toplantı salonunda konuk edildi ( 8 Haziran 2017).

•	Avrupa	Komisyonu	Komşuluk	ve	Genişleme	Müzakereleri	Genel	Mü-
dürü Christian DANIELSSON başkanlığındaki Avrupa Konseyi Heyeti 
TBMM MHP Grup toplantı salonunda konuk edildi (18 Temmuz 2017).

•	Kattrin	 Jadin	 başkanlığındaki	 Belçika	 Heyeti	 TBMM’de	 konuk	
edildi (25 Eylül 2017).

•	İngiltere	Milletvekili	John	Zak	Woodcock	ve	STK	görevlilerinden	
oluşan heyet TBMM makamda konuk edildi (15 Aralık 2017).

3. YURTDIŞI ZİYARETLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevinin komisyon değişik-
liği nedeni ile 8 Aralık 2016’da sona ermesi üzerine 20 Aralık 2016 
itibariyle Dışişleri Komisyonu üyeliği başlamış ve yurtdışı ziyaretler 
ağırlık kazanmıştır. Bu ziyaretler şunlardır:

•	Londra	Programı:	(2-4	Ağustos	2016)

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti olarak, 15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili temas-
larda bulunmak üzere İngiltere’de Parlamento, Bakanlık ve STK 
ziyaretleri gerçekleştirdi. 
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•	Lüksemburg	Programı:	(23	Eylül	2016)	

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türk İşadamları ile, Lük-
semburg Ticaret Odası Başkanı Carlo Thelen ve STK temsilcileri 
arasında düzenlenen geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildi.

•	Berlin	Programı:	(18	Ekim	2016)	

TBMM Dışişleri Komisyonu Heyeti Berlin’de, Almanya Federal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyeleri ile görüştü ve 15 Temmuz Dar-
be Girişimi hakkında bilgilendirme yapıldı. 

•	Kazakistan	Programı:	(25-27	Nisan	2017)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında Kazakistan’da 
bulunan heyet, Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunlarıyla buluştu ve 
sonrasında Yesevi Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti . 

•	Makedonya	Programı:4-8	Mayıs	2017

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Aydın Milletvekili Deniz 
Depboylu ile Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Vizyon 
Konferanslarına katılındı. Makedonya Büyükelçisi, milletvekilleri-
miz, üniversite rektörü, hocaları ve öğrencilerle birlikte Makedon-
ya Çalıklı Türk Köyü’nde Hıdırellez Bahar Şenlikleri’ne katılındı (5 
Mayıs 2017). 

•	Kırgızistan	Programı:	(19-22	Haziran	2017)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni vesile-
siyle Kırgızistan’a ziyarette bulunuldu.

•	Rusya-Kuveyt-Katar	Programı:	(13-15	Kasım	2017)

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti ile Rusya Ku-
veyt ve Katar’a yapılan resmi ziyaretlere iştirak edildi.

•	Cezayir	Programı:	(24-27	Aralık	2017)
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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve 
Senato başkanlarını ziyaret etti. Heyet, Cezayir Başbakanı ve Dışiş-
leri Bakanı tarafından kabul edildi. Kudüs, Suriye, Irak, Libya, terö-
rizmle mücadele ve bölgesel konularda görüşüldü. 

•	Azerbaycan	Programı:	(16-18	Ocak	2018)

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Azerbaycan’a yapılan ziyarette 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Milli Meclis Başka-
nı ve Başbakan tarafından kabul edildi. 

 
4. DİĞER FAALİYETLER

Ülke gündemi ve dış politikaya ilişkin 56 TV Programına can-
lı yayın konuğu olunarak partimizin duruşu anlatıldı.3 Programa 
canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışı basın 
mensupları ile 7 röportaj yapıldı.

TBMM’de Sözde Ermeni Soykırım Yasası, Dışişleri Komisyonu 
heyetinin Londra ziyareti ve Hakkari ve Şırnak İllerinin İlçeye Dö-
nüştürülmesi konulu 3 basın toplantısı yapıldı.

Partimizin Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin görüşleri, çe-
şitli üniversitelerden gelen öğrenci gruplarına anlatıldı, ayrıca bu 
üniversitelerde konferanslara katıldık. Bu kapsamda; Selçuk, İstan-
bul Ticaret, Girne Amerikan, Giresun, İstanbul AREL, Kırıkkale, İs-
tinye ve Gazi üniversitesi öğrencileri ile görüşüldü.

İzmir, Muğla, Yalova, Antalya, Sakarya, Kütahya, Çanakkale, 
Burdur, Isparta, Kırşehir olmak üzere 10 ilde ‘Anayasa Değişikliği 
ile ilgili Türkiye Gündemine İlişkin Bilgilendirme ve Genişletilmiş 
İstişare Toplantılarında’ partililerimize süreçle ilgili bilgilendirme 
yapıldı ve bu illerde basın toplantıları düzenlendi.
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Genel Başkanımın Sayın Devlet Bahçeli’nin de katılımı ile bir-
çok temel atma ve açılış törenine katıldık (Osmaniye,  Antalya, 
Mersin, Yalova, Afyon, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Isparta).

Kütahya, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Is-
parta, Burdur, Antalya illerinde gerçekleştirilen MHP Teşkilat ziya-
retleri, belediyelerimize ait tören festival açılış ve toplantılar ol-
mak üzere 49 organizasyona katıldık.

Seçim Bölgemiz Antalya’da gerçekleşen açılış, festival, top-
lantı ve sivil toplum kuruluşu faaliyetlerinden oluşan 28 organi-
zasyona iştirak edildi.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere, bir çok 
sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunun faaliyetlerine iştirak 
edildi, ödül töreni ve toplantılara katılındı.
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AR-GE’DEN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Emin Haluk AYHAN
Genel Başkan Yardımcısı
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21 Mart 2015 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 11. 
Olağan Büyük Kurultayı müteakiben görev dağılımlarından sonra 
Milliyetçi Hareket Partisi Araştırma Strateji Geliştirme ve Değer-
lendirme Merkezi AR-GE’ den sorumlu Genel Başkan Yardımcılı-
ğı’nca Parti Programı ve Tüzüğü çerçevesinde çalışmalar sürdürül-
müştür.

Bu çerçevede;

Aylık ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin hususları kapsa-
yan “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler” raporu düzenli olarak hazır-
lanmış, Raporun 129. sayısı Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır.   

Toplumu ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ülke günde-
mi ve ülke meselelerine ilişkin TBMM’de 53 adet basın toplantısı 
düzenlenmiştir.

Partimizin çeşitli konulardaki görüşlerini içeren yazılı basında 
47 makale, söyleşi yayınlanmıştır.

11. Olağan Büyük Kurultayın yapıldığı 21 Mart 2015 tarihin-
den buyana çeşitli konularda yerel ve ulusal medyada 105 televiz-
yon programına iştirak edilmiştir. 

Hükümet Programları, Yıllık Programlar, Bütçeler, Orta Vadeli 
Programlar, Orta Vadeli Mali Planlara ilişkin değerlendirmeler ya-
pılarak bu değerlendirmeler gerek basın toplantıları, gerekse Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeler sırasında gerekse medya-
da yazılı ve görsel olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
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Hükümetin ve tek tek Bakanlık ve kamu kuruluşlarının icra-
at ve hedeflerine ilişkin risk ve performans izlekleri, aylık ve yıllık 
olarak gerek ar-ge faaliyetleri, gerekse danışmanlık hizmetleri ile 
değerlendirilmiştir. 

Adalet, hukuk sistemi, eğitim, sağlık ve güvenlik konularına 
ilişkin hususlar takip edilmiş ve bu hususlardaki gelişmeler parti 
çalışmalarına yansıtılmıştır.

Kamu personel rejimine ilişkin gelişmeler yakından takip edil-
miş, bu konuda sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişi yapılarak 
Partimizin ve kamu personelinin duyarlılıkları kamuoyu ile payla-
şılmıştır.

Bakanlıklar bağlı kuruluşların bürokratik kapasite kullanımı,  iç 
ve dış güvenlik, yargı, sağlık ve eğitim alanında, hizmet sunumu, 
sürekliliği standartları müspet ve menfi yönleriyle değerlendiril-
miştir.  

Ekonomik istikrar faktörleri açısından değerlendirmeler yapıl-
mış, sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Enerji, hammadde temin 
politikaları, para kredi ve sermeye piyasaları,  halkın geçimine dair 
gelişmeler, özel kesim ve sektörler itibariyle gelişmeler takip edil-
miş ve değerlendirilmiştir.  

Bu kapsamda, 64., 65., 66. ve 67. Hükümet Programlarının 
değerlendirilme notları hazırlanmıştır. Açıklanan teşvik paketleri 
değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Orta Vadeli Programlar (2015-2017),  (2016-2018),  (2017-
2019),  (2018 - 2020) incelenmiş ve değerlendirmelerimiz TBMM 
ve Kamuoyu gündemine taşınmıştır.

Çeşitli kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarına ilişkin değerlen-
dirmeler yapılmıştır.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin değerlendirme-
ler kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Olağan kongre süreci çalışmalarında partimiz yetkilileri için 
bilgi/çalışma notları hazırlanmıştır

15 Temmuz Darbe girişimi ve ülkenin sosyal, siyasal ve ekono-
mik yapısına yansımaları ile OHAL KHK’larının değerlendirilmesi 
yapılmış hazırlanmıştır.

Dünyada, bölgemizde komşularımızda, meydana gelen geliş-
melerle, ilişkilerimizdeki gelişmelerin Ülkemize etkilerinin ekono-
mik ve siyasi yansımalarına ilişkin çalışmalar yapılmış ve raporlar 
hazırlanmış ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Partimizi temsilen çeşitli toplantı ve forumlara iştirak edilmiş 
ve görüşlerimiz anlatılmıştır.

Araştırma kuruluşları ve Uluslararası ilişkilerde siyasi, sosyal, 
ekonomik alanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla temas edilmiş-
tir.

Bu kapsamda, 72. ve 73. TOBB Genel Kurulu’na Sayın Genel 
Başkanımızı temsilen iştirak edilmiş,  Partimizin politikaları ve gün-
cel konularla ilgili görüşleri iş âlemi ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Hamburg Kentinde yapılan G20 toplantısına iştirak edilmiş 
bu konudaki değerlendirmelerimiz kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Dış Politik aktörlerle ilişkiler, ABD, Ortadoğu, Rusya ve çevre 
ülkeleri, AB, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar ve 
bazı ülkelerle olan ilişkilerin olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiş-
tir.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesine ilişkin taah-
hütlerimizin takibi yapılmış ve bu hususların TBMM’nde gündeme 
taşınması, yasalaşma veya topluma anlatılması hususunda giri-
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şimlerde bulunulmuştur. Bu konulara ilişkin tasarı ve teklifler takip 
edilmiş, önerilerde de bulunulmuş. Kamuoyu duyarlılıkları dikkate 
alınmıştır.

Özellikle, Tarım, Sanayi, Hizmetler, Konut, İç ve Dış Ticaret, 
Enerji alanlarındaki gelişmeler yakından takip edilerek, bu konuda-
ki değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Programı ve Tüzüğü doğrultusunda 
çalışma ve raporlar siyasi, sosyal, ekonomik ve teknik alanlardaki 
son gelişmeleri de kapsayacak şekilde ele alınmıştır.  

2015 yılında yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimlerde vatandaşlara vaatlerini 
içeren seçim beyannamesine baz teşkil edecek çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçim sonuçları 
bölgeler bazında da detaylı olarak analiz edilmiş, değerlendirilmiş 
ve kamuoyu paylaşılmıştır. 

Anayasa Değişikliği ve Halk Oylaması süreci ile ilgili araştırma 
ve değerlendirmeler yapılmıştır. 16 Nisan Halk Oylaması Sonuçları 
Analiz edilmiş sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

2019 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri, Cumhurbaş-
kanlığı ve Genel Seçimler için analizler ve çalışmalar sürdürülmek-
tedir.
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18 Mart 2018’de yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi 12. 
Olağan Büyük Kurultayına takdim edilecek faaliyet raporu için is-
tenilen çalışmalarımızla ilgili özet bilgiler ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla.

Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin 
en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yöne-
timlerdir. 

Yaşadığımız çevre ve mekânları güzelleştirmek, mamur hale 
getirmek; gelecek nesillere yaşanabilir, estetik, geçmiş kültürünü 
koruyan ve yaşatan bir kent bırakmak hepimizin temel görevlerin-
dendir. 

2023’ün Türkiye’sinde yeni bir belediyecilik misyonu ve viz-
yonu ancak geçmişle geleceği birleştirebilen, eskinin değerleri-
ni çağdaş dünya ile buluşturmayı başarabilen yerel yöneticilerle 
mümkün olabilir.
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İlke, ülkü ve fikirleriyle son 49 yılın her döneminde var olmuş, 
kritik görevler üstlenmiş, ülkenin birliğini, varlığını kendi canından 
da mukaddes görmüş bir siyasal anlayışın mensupları olarak bugün 
içerisinde bulunduğumuz şartlar her zamankinden daha fazla gö-
rev ve sorumluluk üstlenmemizi gerektirmektedir. 

Bu sebeple,  Lider Ülke Türkiye hedefine giden yolda, insanla-
rımızın hizmet beklentilerini dikkate alan bir anlayışla, bugüne ka-
dar sorumluluk aldığımız tüm görevlerde ortaya koyduğumuz yö-
netim yeteneklerimizi, bir değerler manzumesi olarak milletimizin 
istifadesine sunarak ve Milliyetçi Hareket’e özgü bir yerel yönetim 
modelini uygulamaya koyduk.

Milliyetçi Hareket Partisi, gelişmişlik düzeyleri, sosyal ve kül-
türel değerleri bakımından aralarında farklılıklar bulunan, yerelin 
yönetim sorumluluğunu üstlenen mahalli idareleri; akılcı, yenilikçi, 
toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve eşit davranan yaklaşımı 
ile yönetimin bütünlüğü ilkesi içerisinde yönlendirilmesi ve des-
teklenmesi gereken yapılar olarak görmektedir. 

Bu anlayışla partimiz, mahalli idareleri, art niyetli güç odakla-
rının ortaya koyduğu ve koyabileceği bölgesel ve küresel projelerin 
izleyicisi ve uygulayıcısı olmaktan çıkartmayı, milli politikaların 
birlik, beraberlik ve uzlaşı kültürüyle uygulanmasının önemli vası-
taları haline getirmeyi hedeflemektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, mahalli idareleri en ücra köşedeki 
vatandaş ile iletişim halinde olan, ihtiyaç ve sorunlarından haber-
dar olan, vatandaş memnuniyetini ve hayat kalitesinin yükseltil-
mesini ülkü edinen hizmet kurumları olarak değerlendirmektedir. 
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Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi “belediyecilik dokun-
maktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmak-
tır, belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen 
cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır.”

Bu anlayış doğrultusunda;

•	Mayıs-Haziran	2016’da	Yozgat,	Kırşehir	ve	Nevşehir	bölgelerin-
de ziyaretlerde bulunulmuştur.

•	Kasım	2016’da	MHP	Genel	Merkezi’nde	Belediye	Başkanları	is-
tişare ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

•	Aralık	2016’da	Kayseri/Kocasinan	 ilçe	Kongresine	katılım	sağ-
lanmıştır.

•	Ağustos	2016’da	Bartın	Belediyesi	ziyaret	edilerek	temaslarda	
bulunulmuştur.

•	Mart	2017’de	Tekirdağ’da	siyasi	gelişmelerle	ilgili	bilgilendirme	
toplantısı yapılmıştır.

•	Mart	2017’de	Yozgat’ta	Referandum	süreci	ve	siyasi	gelişme-
lerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

•	Mart	2017’de	Düzce’de	Referandum	süreci	ve	siyasi	gelişmeler-
le ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

•	Nisan	2017’de	Karabük	Belediyesi’nde	Kanyon	Köprüsü	açılışı	
ve temel atma törenleri gerçekleştirilmiştir.

•	Mayıs	2017’de	Yozgat	il	kongresi	gerçekleştirilmiştir.

•	Temmuz	2017’de	Osmaniye	ve	bağlı	belediyeler	ziyaret	edile-
rek temaslarda bulunulmuştur.

•	Ağustos	2017’de	Isparta	Belediyesi’nde	Toplu	açılış	Törenlerine	
katılım sağlanmıştır.
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•	Eylül	 2017’de Alanya Belediyesi’nde Toplu Açılış Törenlerine 
katılım sağlanmıştır.

•	Ekim	 2017’de	 Oğuzeli	 Belediyesinin	 gerçekleştirdiği	 festivale	
katılım sağlanmıştır.

•	Ekim	2017’de	Manisa	Büyükşehir	Belediyesi’nin	temel	atma	ve	
toplu açılış törenine katılım sağlanmıştır.

•	Kasım	 2017’de	 Adana	 Büyükşehir	 Belediyesi	 ziyaret	 edilerek	
ardından Saimbeyli ve Feke Belediyelerinin temel atma ve hizmet 
açılışlarına katılım sağlanmıştır.

•	Aralık	2017’de	Antalya	Belek	Sueno	Hotel’de	Belediye	Başkan-
ları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

•	Aralık	2017’de	 Isparta	Senirkent,	Sarıidris,	Hüyüklü	ve	Yalvaç	
Belediyeleri ziyaret edilerek temaslarda bulunulmuştur.

•	Ocak	2018’de	Tokat	il	teşkilatınca	gerçekleştirilen	1.000	üye-
nin Partimize katılım törenine iştirak edilmiştir.

•	Şubat	 2018’de	Mersin	 Büyükşehir	 Belediyesi’nin	 temel	 atma	
ve açılış törenlerine katılım sağlanarak, Tarsus’ta istişare toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

•	Şubat	2018’de	Karaman	il	teşkilatınca	gerçekleştirilen	üye	katı-
lım törenine iştirak edilmiştir.

•	Belediyelerimizin	 hizmetlerine	 yönelik	 ihtiyaç	 duyduğu	 araç	
gereç ve diğer konularda kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde giri-
şimlerde bulunularak önemli sayıda imkan temin edilmiş ve vatan-
daşlarımızın hizmetine sunulmuştur.  

•	Belediyelerde	ve	il	genel	meclislerinde	temsil	edilen	parti	mec-
lis gruplarımızın talep ettiği bilgi, belge ve dokümanlar temin edi-
lerek meclis çalışma faaliyetlerine yardımcı olunmuş ayrıca konu-
sunda uzman kişiler tarafından destek sağlanmıştır.
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•	Mart	2019	tarihinde	yapılacak	olan	Yerel	Yönetimler	seçimleri-
ne yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, bu kapsamda Parti-
mizin yerel yönetimler vizyon belgesi olan “Üretken Belediyecilik” 
kitabı ile, adayların çalışmalarında istifade edecekleri adaylar için 
rehber kitapçığın güncelleme çalışmaları devam etmekte olup, 
teşkilatlarımıza dağıtımı sağlanacaktır.

•	Belediye	Başkanı	ve	Belediye	Yöneticileri	ile	il	genel	ve	Belediye	
Meclisi üyelerimizin yanlış değerlendirme sonucu muhatap olduğu 
inceleme ve soruşturma konularında ilgililere destek sağlanmıştır.
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Dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan milli şuur ve 
ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesi  bağla-
mında   ÇOCUK  ihmal-istismar ve işçiliğinin önlenmesi, çocukların 
eğitimlerine devam etmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, 
KADIN  eğitim, sağlık haklarına erişimleri, kadınların çalışma ha-
yatına etkin katılımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, AİLE içi iletişimin artırılması   EN-
GELLİLERİN,  öncelikle  eğitim ve sağlık  olmak üzere hizmetlere 
erişe bilirliğinin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ile   
tüm fırsat eşitsizliği yaşayanların hukuki haklarını bilmeleri, hakla-
rına erişebilmeleri konularında yaptığımız çalışmalarla  partimizin 
politikalarının yaygınlaştırılması üzerinde çalışılmıştır.

ENGELLİLER KOORDİNASYON VE İLETİŞİM MERKEZİ (EKİM)

Engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların sorun ve ihti-
yaçlarını belirlemek, parti politikalarımızı ve projelerimizi onların 
görüşleri doğrultusunda geliştirmek, memleketimiz ve milletimize 
dair duygularını paylaşmak amacıyla  çalışmalarını sürdüren En-
gelliler Koordinasyon ve İletişim Merkezi (EKİM); ülkemizdeki 
engelli hakları ve haklara erişim konusundaki bilgi eksikliğinden 
ötürü öncelikle şahsen, mektupla, telefonla ya da e-posta üzerin-
den başvuranlara  hukuki konularda yardım sağlamıştır. 
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Ancak EKİM’e  en çok başvurunun  “iş talebi”  konusunda ol-
ması engellilerin sorunlarına   çözüm arayışında öncelikli konular-
dan bir diğerinin istihdam olduğu gerçeğini  teyit etmiştir.

Bu dönemde  EKİM çalışmaları kapsamında yalnız belirli gün-
lerde değil, diğer zamanlarda da engellilerimiz ve aileleri ile bira-
rada olmamız yanı sıra  engelli vatandaşlarımızın sosyal paydaşları 
olan okul ve iş çevrelerindeki kişiler ile ilgili dernek ve vakıflarla  bir 
araya gelmeye çalışılmıştır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ARAŞTIRMA KOMİSYONU (ASPAK)

2017 yılında  “MHP’nin sosyal politika anlayışını belirlemek ve 
desteklemek, MHP adına  uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde aile, 
kadın, engelliler vb. dezavantajlı gruplara ilişkin her türlü akade-
mik çalışmayı, projeyi, eğitim programlarını ve parti politikalarını 
hazırlamak, dezavantajlı grupların sorunlarının çözümüne yönelik 
çalışmaları gerçekleştirmek” amacı ile  Aile ve Sosyal Politikalar 
Araştırma Komisyonu ( ASPAK) kurulmuştur.  

İlgili konularda mevzuat gözden geçirilerek raporlamalar ya-
pılmış, eksiklerin giderilmesi, mevcudun iyileştirilmesi ve yaygın-
laştırılması konularında düzenleme önerileri ve  projeler geliştiril-
miştir.

Partimizin sosyal politika yaklaşımı  ASPAK üyelerinin katıldı-
ğı toplantılarda dile getirilerek yaygınlaştırılmış ve farklı platform-
lara ulaştırılmıştır.

 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU
16 Nisan 2017’de  gerçekleştirilen  18 maddelik  Anayasa De-

ğişikliği Referandumu kapsamında; 
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‘Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez’  diyerek başladığı-
mız çalışmalarımızda  

millet için ‘evet’, 
devlet için ‘evet’,
cumhuriyet için ‘evet’,
Türklüğün bekası için ‘evet’, 
Türkiye için “evet” 
diyerek  başta Partimiz teşkilatlarınca düzenlenen İl – İlçe 

Toplantılarıyla,  üniversitelerin , Sivil Toplum  Kuruluşlarının dü-
zenlediği etkinliklere katılınarak maddelerin içeriği ve değişikliğin 
gerekliliği konularında Partimizin tutumu anlatılarak  “Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi” hakkında bilgilendirmelerde bulu-
nulmuştur. 

TEMSİLDE ADALET İÇİN YEREL  SAHİPLENME 
2 – 5 Mayıs  2016 tarihleri arasında ANKARA/ Kızılcaha-

mam’da gerçekleştirilen “Temsilde Adalet İçin Yerel  Sahiplen-
me”  Toplantısında;  

Şuuru, sevgisi ve cesaretiyle her daim kutlu davanın neferliğini 
üstlenen kadınlarımızla,  bir arada olmanın verdiği büyük enerjiyi 
harekete geçirmek ve olanı, olması gerekeni ve ileride olması arzu 
edileni  birlikte gerçekleştirmek amacıyla değerlendirmeler de bu-
lunulmuştur.

“Temsilde Adalet İçin Yerel Sahiplenme”  toplantısının  so-
nuçları dönem içinde yapılan çalışmalara yol göstermiştir.

SIĞINMACI KAMPLARI  ZİYARETLERİ 
Nisan 2011 itibarı ile ülkemize gelmeye başlayan Suriyeli sı-

ğınmacıların barındığı Gaziantep ve Kilis illerimizdeki  kamplar  za-
man zaman ziyaret edilerek  yetkililerden bilgi edinilmiştir. Geçen 
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süre içindeki değişimler ve gelişmelere dair tespit ve önerilerimiz 
paylaşılmıştır.

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ
2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı yeniden işgali sonrası ülkemiz 

ve dünyanın farklı ülkelerinde toplanan Dünya Kırım Tatar Kong-
resi’nin Türkiye’de ve yurtdışında (Ağustos 2015 Romanya-Kös-
tence, Nisan 2016 Litvanya-Vilnius) yaptığı toplantılara katılarak   
partimizin Kırım Türklerinin haklı davaları konusunda ki desteği ve 
bu konudaki  tavizsiz duruşu paylaşılmıştır.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)  Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Seçici Kurul Üyesi, 

Türkiye  Bilişim Derneği (TBD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
sıfatları ile söz konusu kuruluşların ilgili dönemde yaptığı çalışma-
lara katılım sağlanarak  partimiz  temsil edilmiştir. 

Birçok üniversitemizin ve Sivil Toplum Kuruluşunun davetine 
icabetle Demokrasi, Anayasa, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ka-
dın Hakları, Engelli Hakları, Sağlık Politikaları konularında par-
timizin görüşleri ifade edilmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde yapılacak “Milli Duruş, Şühedaya 
Vefa, Millete Beka” temalı  12. Olağan Kurultayımız öncesi  ilçe 
ve il kongrelerine katılarak teşkilatlarımızla bir araya gelinmiştir.







 

PARTİ İÇİ EĞİTİM, 
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•	24	Kasım	2015	tarihinde	Parti	Genel	Merkezinde	“Cumhuriye-
timizin Fedakâr Öğretmenleri” temalı öğretmenler günü kutla-
ması yapılmıştır. Öğretmenler, öğretim üyeleri ve kalabalık davetli 
grubuna kokteyl verilerek bu önemli günde eğitim camiasının de-
ğerli çalışanları hatırlanmıştır.

•	5	Mart	2016	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	12.	Dönem	
Açılış Töreni düzenlenmiştir.

•	26	Nisan	2016	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	12.	Dö-
nem öğrencileri ile birlikte TBMM ziyaret edilerek Partimizin Grup 
Toplantısına katılım sağlanmıştır.

•	7	Mayıs	2016	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	12.	Dö-
nem Sertifika Töreni gerçekleştirilmiştir.

•	15	Ekim	2016	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	13.	Dö-
nem Açılış Töreni düzenlenmiştir.

•	5	 Kasım	 2016	 günü	 TASAV’ın	 düzenlemiş	 olduğu	 “Suriye İç 
Savaşının Değişen Dinamikleri ve Mağdur Edilen Türkmenler” 
konulu panele katılım sağlanmıştır.

•	22	Kasım	2016	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	13.	Dö-
nem öğrencileri ile birlikte TBMM ziyaret edilerek Partimizin Grup 
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
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•	24	Aralık	2016 tarihinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 13. Dö-
nem Sertifika Töreni gerçekleştirilmiştir.

•	7	Ekim	2017	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	14.	Dönem	
Açılış Töreni düzenlenmiştir.

•	8	Ekim	2017	tarihinde	Parti	Genel	Merkezi’nin	düzenlemiş	ol-
duğu “Kerkük Sevdalıları Buluşuyor” mitingine Siyaset ve Lider-
lik Okulunun 14. Dönem öğrencileri ile katılım sağlanmıştır.

•	26	Kasım	2016	tarihinde	Ülkü	Ocakları	Eğitim	ve	Kültür	Vakfı	
tarafından düzenlenen Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan 
Türkeş 3. Türk Gençlik Kurultayı’na Siyaset ve Liderlik Okulunun 
14. Dönem öğrencileri ile katılım sağlanmıştır.

•	2	Aralık	2017	tarihinde	“Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş 
Vizyonu” adlı panele Siyaset ve Liderlik Okulunun 14. Dönem öğ-
rencileri ile katılım sağlanmıştır.

•	16	Aralık	2017	tarihinde	Siyaset	ve	Liderlik	Okulunun	14.	Dö-
nem Sertifika Töreni gerçekleştirilmiştir.

•	16	Nisan	2017	tarihinde	yapılan	Anayasa	Değişikliği	Referan-
dumu öncesinde Parti teşkilatlarında ve sivil toplum örgütlerinde 
düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanarak refe-
randuma ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.  

Ülkemizde, siyaset kurumunun her kademesinde, hızla deği-
şen dünyanın şartlarına aynı hızda ayak uydurabilecek, milletimi-
zin taleplerini yine milletimizin değerleriyle örtüştürerek somut 
politikalar üretebilecek güçlü bir insan sermayesine ihtiyaç bulun-
maktadır. Bu ihtiyacı yıllar öncesinden görerek, yarım asra yakın 
mazisinin her döneminde bilgiyi ahlakla birleştirerek yetiştirdiği 
kadroları bu ülkenin hizmetine sunan Milliyetçi Hareket Partisi, 
bu kutsal görevi karşılık beklemeden Türk Milleti’nin ve Devletinin 
ebediyen ayakta kalması için sürdürmektedir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda bir adım daha atarak 49 
yılı aşkın fikri birikimlerini ve deneyimlerini milletimizin hizmetine 
sunmak amacı ile Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin di-
rektif ve talimatlarıyla 10 Ekim 2009 tarihinde Milliyetçi Hareket 
Partisi bünyesinde ‘’Siyaset ve Liderlik Okulu’’nu kurmuştur. 

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından 
oluşturulan ve uygulamaya konulan eğitim programıyla geleceği-
miz olarak gördüğümüz gençlerimiz için tarihi, sosyolojik, kültü-
rel ve siyasi bir perspektifle dünyaya ve ülkemize yön veren temel 
dinamiklerin ortaya konulması; siyasetten, ekonomiye, kültür ve 
sanattan, kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede 
eğitim imkanı verilmesi;  Türk kültür ve ahlakına bağlı bir vizyon 
sunulması amaçlanmaktadır.   

Program, 

•	Genel	 hukuk	 bilgisinden,	 Anayasa	 hukuku	 ve	 insan	 haklarına	
uzanan temel bir hukuk nosyonu oluşturulmasını,

•	Çağdaş	hükümet	ve	devlet	sistemlerinin	gelişim	süreçlerinden,	
uluslararası ilişkiler ve uluslararası örgütlere kadar küresel siyasal 
sistemin dinamiklerinin ortaya konulmasını,

•	Siyasi	partiler,	medya	ve	dinin	siyasetteki	rolü	de	dâhil	olmak	
üzere demokrasinin farklı şekillerde işleyişinin anlatımını,

•	Osmanlı’dan	günümüze	yenileşme	hareketleri	ile	siyasal	hare-
ketlerden başlayarak tarihi, siyasi ve kültürel bir perspektifle Türki-
ye Cumhuriyetinin ve Türk Milliyetçiliğinin tarihinin yanı sıra milli-
yetçiliğin küreselleşme sürecindeki yerinin analiz edilmesini,

•	Temel	kavram	ve	teoriler,	makro	ve	mikro	iktisadi	yaklaşımlarla	
birlikte Türkiye ekonomisi hakkında tarihi ve güncel bir resmin ve-
rilmesini,
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•	Liderlik	 kavramı	 ve	 işlevi ile çeşitli liderlik türlerinin yanı sıra 
stratejik yönetimin işlev ve araçları ile stratejik planlama yaklaşı-
mına yönelik teorik ve bilgi ve uygulamalı örneklerin ortaya konul-
masını

•	Hitabet	sanatından	müzakere	tekniklerine,	algı	yönetiminden	
propaganda ve ikna tekniklerine kadar siyasi hayatın gerektirdiği 
görsel ve işitsel becerilerin nasıl geliştirilip kullanıldığının anlatımı-
nı,

•	Deneyimli	siyasilerin	kişiye	özel	birikim	ve	gözlemleri	 ışığında	
edindikleri siyasi tecrübelerinin aktarılmasını,

•	Tarihi	 gelişimleri	 içerisinde	 kültür	 ve	 sanat	 kavramları	 ile	 bu	
kavramların milliyetçilik ile ilişkilerinin ortaya konulmasını içer-
mektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi 
Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ‘’Geleceği baş-
kaları tarafından belirlenen değil, geleceği kendisi belirleyen, 
çağın dinamiklerini kavrayıp, Türk Milleti’ni ve Türkiye’yi kü-
resel alanda kendi kimlik değerleri ile taşımaya aday’’ yeni bir 
siyaset anlayışını ve siyasetçi tipini geliştirecektir. 

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nda eğitim 
süresi 11 haftadır. 20 farklı ders 88 saat olarak verilmektedir. Si-
yaset ve Liderlik Okulunda işlenecek olan dersler, alanında otorite 
olan değerli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Derslerimiz 
Prof. Dr. Mehmet Eröz ve Prof. Dr. Erol Güngör eğitim salonlarında 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında verilmek-
tedir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nda;
•	 “Temel	Hukuk	Bilgisi”
•	 “Anayasa	ve	İnsan	Hakları”
•	 “Türkiye	Ekonomisi”
•	 “Demokrasi	ve	Siyasi	Partiler”
•	 “Uluslararası	İlişkiler	ve	Uluslararası	Örgütler”
•	 “Medya	ve		Siyaset”	
•	 “Algı	Yönetimi”
•	 “Türkiye’de	Yenileşme	Hareketleri”
•	 “Liderlik	ve	Liderlik	Teorileri”
•	 “Küreselleşme	ve	Milliyetçilik”
•	 “Kültür	ve	Sanat”
•	 “Türkiye’de	Siyasal	Hareketler”
•	 “Türk	Milliyetçiliğinin	Tarihi”
•	 “Türkiye	Cumhuriyeti	Tarihi”
•	 “Çağdaş	Hükümet	ve	Devlet	Sistemleri”	
•	 “Etkili	Konuşma	Sanatı”	
•	 “Stratejik	Yönetim”
•	 “Müzakere	Teknikleri”
•	 “Propaganda	ve	İkna	Teknikleri”	
•	 “Din	ve	Siyaset”	dersleri	verilmektedir.	
           
Okulumuzda teorik bilgiler ile birlikte pratik bilgiler de 

(TBMM’yi yerinde ziyaret ve tanıma, grup toplantılarına katılım 
vb.) yer verilmektedir. Ayrıca okulumuzda kabul edilen tüm öğren-
cilerimize farklı konularda proje ödevleri verilmektedir. Dönem so-
nunda öğrencilerimiz hazırladıkları projeleri sunmaktadırlar ve tüm 
öğrencilerimize dönem sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Yazılı 
sınav ve sundukları projelerden aldıkları puan istenilen başarı pu-
anının üzerinde ise öğrencilerimize Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli tarafında sertifikaları verilmektedir. 
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Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’na dürüst 
ve ilkeli siyaset konusunda eğitim almak isteyen üniversite mezu-
nu, 25-40 yaş arasında herkes başvurabilir. Bir yıl içinde 2 kez uy-
gulanan derslerimizin dönemleri “Ekim, Kasım, Aralık” ve “Mart, 
Nisan, Mayıs” aylarıdır. Her dönem 40 öğrencimiz okulumuza ka-
bul edilmektedir. Bu öğrencilerimiz yirmişer kişilik 2 grup halinde 
iki ayrı sınıfımızda eğitim almaktadırlar. Milliyetçi Hareket Partisi 
Siyaset ve Liderlik Okulu ücretsiz olup tüm başvurular Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Merkezi 6. katta bulunan Siyaset ve Liderlik 
Okulu Koordinatörlüğüne yapılmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nun açılı-
şından itibaren bugüne kadar okulumuza 14 dönem içinde toplan 
560 öğrenci kabul edilmiştir. Bu öğrencilerimizden 515 öğrenci ba-
şarı ile sertifikalarını alarak mezun olmuşlardır. Bu dönemler içe-
risinde farklı konularda olmak üzere toplam 13 anektod/ söyleşi, 
12 panel/ konferans oturumu, 14 açılış töreni ve 14 sertifika töreni 
düzenlenmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu eğitim hiz-
meti, pratik bilgiler, sosyal faaliyetler, projeler, bitirme sınavı gibi 
yapılan birçok uygulamalar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk si-
yasi hayatında bir ilktir. Bu nedenle okulumuza çok ciddi bir talep 
olmuştur ve gün geçtikçe bu talep artmaktadır. Bu yoğun talep 
karşısında hem kalitemizi korumak hem de yoğun talepleri kar-
şılamak için tamamen öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon 
tarafından katılımcılara bir mülakat uygulanarak yapılan değerlen-
dirmeler sonucunda aldıkları puan çerçevesinde bir sıralama yapı-
larak öğrenciler okulumuza kabul edilmektedir. Maalesef bizi üzen 
konu, müracaat eden herkesi aynı anda okulumuza alamamakta-
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dır. Her dönem için sadece 40 öğrenci kabul etmekteyiz. Bu yoğun 
talep Milliyetçi Hareket Partisi ve Liderimiz Sayın Devlet BAHÇE-
Lİ’ye olan teveccühü ve güveni göstermektedir. 

Okulumuzu başarı ile bitiren ve sertifikalarını Liderimiz Sayın 
Devlet BAHÇELİ’nin elinde alan öğrencilerimiz istedikleri takdirde 
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında görev alabilmektedir ve 
bu öğrencilerimiz Türk siyasetine donanımlı ve bilgili kişiler olarak 
taze bir kan getireceklerine güvenimiz tamdır. 

Son olarak, Liderimiz Devlet BAHÇELİ; Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 100. Yıldönümünde, yani 2023 yılında Türkiye’nin yöneti-
minde, ekonomisinde, kültür ve sanat hayatında söz sahibi olacak 
gençlerin yetişmesinde Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik 
Okulu’nun önemli bir vazife yapacağını belirterek gençlere ve eğiti-
me verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. 

Oğuz TURHAN
MYK Üyesi
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GENEL SEKRETERLİK

İsmet BÜYÜKATAMAN
Genel Sekreter

Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU
İdari, Mali ve 

Teknik İşlerden Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa KALAYCI
Siyasi ve Sosyal İşler İle 

Protokol İşlerinden Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı
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21 Mart 2015 tarihinden 18 Mart 2018 tarihine kadar geçen 
süre içinde Partimiz tarafından aşağıdaki konularda faaliyetler yü-
rütülmüştür. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bah-
çeli’nin25.Dönem Milletvekili Genel Seçimi Münasebetiyle 
Düzenledikleri “BİZİMLE YÜRÜ TÜRKİYE” Temalı Miting 
Programları.

6 Mayıs 2015 Çankırı-Kastamonu-Sinop

8 Mayıs 2015 Bursa-Balıkesir Miting Programları

9 Mayıs 2015 Manisa-İzmir Miting Programları

10 Mayıs 2015 Aydın-Denizli Miting Programları

12 Mayıs 2015 Nevşehir-Aksaray Miting Programları

13 Mayıs 2015 Çorum-Amasya-Tokat Miting Programı

14 Mayıs 2015 Zonguldak-Bartın-Karabük Miting Programları

15 Mayıs 2015 Isparta-Burdur Miting Programları

16 Mayıs 2015 Antalya-Konya Miting Programları

17 Mayıs 2015 Mersin-Niğde Miting Programları

19 Mayıs 2015 Afyon-Uşak Miting Programları

20 Mayıs 2015 Düzce-Sakarya-Kocaeli Miting Programları

21 Mayıs 2015 Bilecik-Kütahya-Eskişehir Miting Programları
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23 Mayıs 2015 Kırşehir-Kayseri Miting Programları

24 Mayıs 2015 Ankara Mitingi Programı

25 Mayıs 2015 Yozgat-Sivas Miting Programı

27 Mayıs 2015 Ülkücü Şehitleri Anma Programı

28 Mayıs 2015 Giresun-Rize-Trabzon Miting Programları                

29 Mayıs 2015 Erzincan-Gümüşhane Miting Programları

30 Mayıs 2015 Bayburt-Erzurum Miting Programları

31 Mayıs 2015 İstanbul Mitingi Programı

1 Haziran 2015 Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Miting Programları

 2 Haziran 2015 Elazığ-Malatya Miting Programları

 3 Haziran 2015 K.Maraş-Gaziantep-Hatay Miting Programları

 4 Haziran 2015 Osmaniye-Adana Miting Programları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bah-
çeli’nin 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi Münasebetiyle 
Düzenledikleri Miting Programları.

18 Ekim 2015 İstanbul Programları 

25 Ekim 2015 Ankara Programları

 

16 Nisan Anayasa Referandumu kapsamında yürüttüğü kam-
panya çalışmaları şu şekildedir;

Söz konusu toplantılardan Adana ve Çorum’daki 4 Mart’ta; 
Tekirdağ ve Sakarya’daki 5 Mart’ta; Nevşehir, Elazığ, Manisa, Kü-
tahya ve Tokat’taki 11 Mart’ta; Bartın’daki 12 Mart’ta; Düzce’deki 
17 Mart’ta; Kayseri’deki 18 Mart’ta; Isparta’daki 24 Mart’ta; Amas-
ya ve Burdur’daki 25 Mart’ta; Ordu’daki de 26 Mart’ta salon top-
lantıları yapılmıştır.
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18 Mart’ta  Elazığ’da, 
24 Mart’ta  Bursa’da, 
25 Mart’ta  Kayseri’de, 
26 Mart’ta  Erzurum’da, 
1 Nisan’da  Sakarya’da, 
2 Nisan’da  Ordu’da, 
7 Nisan’da  Afyon’da, 
8 Nisan’da  Antalya’da, 

9 Nisan’da ise İstanbul’da açık hava toplantıları düzenlenmiştir. 

Ayrıca merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in vefatının se-
neyi devriyesi olan Ankara’da 4 Nisan 2017 tarihinde her yıl oldu-
ğu gibi anma toplantısı düzenlenmiştir.

Bu mitingler öncesinde mitinglerin yapılacağı illere komşu 
olan çevre illerde uygulanması planlanan alan tarama ve bilgi-
lendirme programları hazırlanmış, Başkanlık Divanı Üyeleri, MYK 
Üyeleri ve milletvekillerinin de katılımıyla söz konusu mitinglerin 
bir hafta öncesinden başlatılan programlar uygun şekilde tamam-
lanmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında “Milletvekilleri ile 
Geleneksel Buluşma ve Değerlendirme Toplantıları” her yılın ba-
şında düzenli olarak yapılmıştır.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan Kurultayımız sonucunda ilk 
MYK toplantımızda seçilen Başkanlık Divanımız her hafta düzenli 
toplantılarını Sayın Genel Başkanımız başkanlığında yapmıştır. 

MYK, MDK ve milletvekilleri müşterek toplantıları periyodik 
olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Personelle geleneksel kahvaltı programları düzenli olarak ya-
pılmıştır. 

7 Haziran2015, 1 Kasım 2015 seçimlerinden ve 16 Nisan 2017 
referandumundan elde edilen sonuçlar çok yönlü analiz edilerek 
Sayın Genel Başkanımıza sunulmuştur.
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GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

(MALİ-iDARİ-TEKNİK)

1. Partimizin kurumsal yapısı içinde görevli personelin hak, 
yetki  ve sorumlulukları ile uymaları gereken kuralları belirlemek 
maksadıyla Personel Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmelik hazır-
lanırken Partimizin Tüzüğü ile 4857 sayılı İş Kanunu esas alınmış 
olup, Yönetmelikte Personel Alım Komisyonu, Personel Disiplin 
Kurulu, Performans Değerlendirme ve Sicil Sistemi, Disiplin Hü-
kümleri, Sicil Amirliği ve Ceza ile Ödül müeyyideleri gibi yeni uy-
gulamalar hayata geçirilmiştir. 

2. Parti Genel Merkezimizin  güvenliğini artırmak maksadıyla 
kalıcı nitelikli fiziki ve elektronik tedbirler alınmıştır.

3. Genel Merkez personelimiz periyodik olarak iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi alır hale getirilmiştir.

4. Kurumsal yapının bir gereği olan “Parti arşivinin ve kü-
tüphanemizin” düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılması 
çalışmaları başlatılmış, ilgili Başkanlıkların doğrudan arşive ulaş-
malarına imkan sağlayacak donanım temin edilmiştir.

5. Genel Merkez binasının ve bina önündeki anıtlarla ilgili ka-
lıcı bakım, onarım çalışmalarının yapılması sağlanmıştır. 

6. Teknik personel ile temizlik personelinin tehlikeli iş alan-
larında çalışabilmeleri için gerekli operatörlük eğitimi ve belgesi 
almaları sağlanmıştır.
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SİYASİ VE SOSYAL İŞLER İLE 
PROTOKOL İŞLERİNDEN SORUMLU 

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

FAALİYET ÖZETİ;

Milliyetçi Hareket Partisinin 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 
11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak 
seçilip, 30 Mart 2015 tarihinde yapılan MYK toplantısında MHP 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin üstlenilmesini müteakiben, 
Parti Tüzüğümüz ve Genel Başkanımızın talimatları çerçevesinde 
çalışmalar yürütülmüştür.

Partimizin görüşlerinin milletimizle paylaşılması amacıyla 
TBMM ve MHP Genel Merkezinde yürütülen çalışmaların yanısıra 
başta Konya ve görevli olarak gidilen bazı illerimizde yapılan ça-
lışmalarda ülke gündemi, iktidarın uygulamaları ve MHP’nin bu 
konular hakkındaki görüşleri, eleştirileri ve çözüm önerileri anla-
tılmıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisinin 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel 
Seçimlerine dair “Toplumsal Onarım ve Huzurlu Gelecek; Bizimle 
Yürü Türkiye” adlı Seçim Beyannamesi ve 1 Kasım 2015 Milletve-
kili Genel Seçimlerine dair “Huzurlu ve Güvenli Gelecek; Milliyetçi 
Hareket Partisi Ülkenin Geleceği” adlı Seçim Beyannamesi ve eki 
projeler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
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7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında AKP ile 
yapılan koalisyon görüşmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi heyeti 
arasında görev alınmış ve bu görüşmelere yönelik gerekli hazırlık 
çalışmaları yapılmıştır.

20 Aralık 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Konya Ge-
nişletilmiş İl Divanı İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcımız 
Semih Yalçın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde, “Milli-
yetçi Hareket Partisi Siyasi Gelişmeler İle İlgili Bilgilendirme Top-
lantıları” kapsamında;

•	 24	Aralık	2016	tarihinde	Zonguldak’ta,
•	 26	Şubat	2017	tarihinde	Konya’da,
•	 11	Mart	2017	tarihinde	Giresun’da,
•	 29	Mart	2017	tarihinde	Yalova’da,
•	 4	Nisan	2017	tarihinde	Erzincan’da

Başkanlığımda oluşturulan MYK Üyeleri ve milletvekilleri he-
yeti tarafından gerek basın mensuplarıyla, gerekse teşkilat men-
suplarımız ve vatandaşlarımızla toplantılar gerçekleştirilmiş, çe-
şitli ziyaretler yapılmıştır. Bu toplantılarda anayasa değişikliği ve 
referandum süreciyle ilgili Partimizin görüşleri anlatılmış, değer-
lendirmelerde bulunulmuş ve yöneltilen sorularla ilgili açıklamalar 
yapılmıştır.

14 Haziran 2016 tarihinde Konya’da Milliyetçi Hareket Parti-
si Konya İl Başkanlığınca tertiplenen ve Genel Başkanımız Devlet 
BAHÇELİ’nin katıldığı iftar programı gerçekleştirilmiştir.

10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya’da Milliyetçi Hareket 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletve-
killeri Ortak Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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2017 yılı Mart-Haziran aylarında çeşitli tarihlerde Milliyetçi Ha-
reket Partisi Konya ilçe (31 ilçe) ve İl kongreleri gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca; Partimizi ziyaret etmek ve bazı konularda görüşlerini 
öğrenmek isteyen üniversite öğrenci grup ve topluluklarından;

•	 31	Mayıs	2015	günü	Kastamonu	Üniversitesi	 İktisadi	ve	 İdari	
Bilimler Fakültesinden 40 öğrenci,

•	 18	Aralık	2015	günü	İstanbul	Gelişim	Üniversitesinden	38	öğ-
renci,

•	 15	Şubat	2016	günü	Hacettepe	Üniversitesi	Siyaset	Bilimi	ve	
Kamu Yönetimi Topluluğundan 45 öğrenci,

•	 12	Mayıs	 2016	 günü	 Selçuk	Üniversitesi	Uluslararası	 İlişkiler	
Akademisi Topluluğundan 46 öğrenci,

•	 23	Ocak	2017	günü	İstanbul	Bilgi	Üniversitesinden	30	öğrenci	
olmak üzere toplam 179 öğrenciye Partimizin tarihçesi, temel gö-
rüşleri, Programı, Seçim Beyannamesi tanıtılmış, Milliyetçi Hare-
ket Partisinin genel olarak iç ve dış politikaya bakışı, ekonomik ve 
sosyal konularla ilgili görüşleri paylaşılmıştır. Sosyal etkinlik açısın-
dan öğrencilerin Parti binamızı ziyaret etmeleri sağlanmış, gereken 
ilgi ve misafirperverlik gösterilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasın-
da oluşturulan “Milli Mutabakat Komisyonu”’nda MHP Heyetinin 
başkanı olarak görev alınmıştır. Milli Mutabakat Komisyonu her iki 
partiden üçer kişilik heyetlerden oluşturulmuştur.

Milli Mutabakat Komisyonu’nun görev alanı, Liderlere arz 
edilmek üzere; 

•	 Seçim	ittifakı	ile	ilgili	hukuki	zeminin	oluşturulması,
•	 16	Nisan	Referandumu	ile	onaylanan	Anayasa	Değişikliği	ile	

ilgili uyum yasalarının hazırlanması, 
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•	 Cumhurbaşkanlığı	Hükümet	Sistemi’nin	bütün	kurum	ve	ku-
rallarıyla tesisi ve sistemin sağlıklı işler hale getirilmesi için gerekli 
hukuki alt yapının hazırlanması, 

•	 Mutabık	kalınan	hususlarda	gerekli	düzenlemelerin	hazırlan-
masıdır. 

Milli Mutabakat Komisyonu 18 Ocak-14 Şubat 2018 tarihleri 
arasında yaptığı 9 toplantı sonucunda, ilk olarak “Seçim Güvenliği, 
Seçim İttifakı ve Mahalli İdareler Seçimi” ile ilgili 26 maddelik bir 
taslak metin hazırlamıştır.
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KADIN KOLLARI 
GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Nevin TAŞLIÇAY
Kadın Kolları Genel Koordinatörü
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Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları; Parti Tüzük ve progra-
mında yer alan ilkeler doğrultusunda göreve geldiğimiz Ocak 2015 
tarihinden bu yana Partimiz çatısı altında bulunan Ülkücü Türk 
Kadınlarını bir arada tutmak, onları bilgilendirmek, İl ve İlçe-
lerdeki Kadın Kolları Teşkilatlarını yapılandırarak organize ve 
koordine etmek için üstlendiği görevi  mutlak bir bilinç ve vatan 
ve millet sevdasıyla tam bir samimiyet ve fedakârlıkla yürütmek-
tedir.

Bu rapor göreve geldiğimiz 15 Ocak 2015 tarihinden 2017 
Aralık ayı sonuna kadar yapılan tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

1 - GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BİRİMİMİZ BÜNYESİNDE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR

a- Sosyal Medya Tasarımları ve Çalışmalar
Görevlendirilmemiz ile birlikte sosyal medya, kadın kolları 

web sayfası tasarımı ile ilgili çalışmalarımıza öncelik verildi. Kadın 
Kolları Sitemizi aktive ettik, sürekli faaliyetlerimiz ile güncellenen 
http://www.mhpkadinkollari.org sitemiz yayındadır. Bunun yanı 
sıra sosyal medya ağlarımız twitter: MHPKADINKOLLARI, facebo-
ok: KadinkollariMHP, İnstagram: MHPKADINKOLLARI adresleri-
mizde aktivitelerimiz ve görüşlerimiz güncel olarak yayınlanmak-
tadır. 
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b- Türkmen Ailelere Yardım Faaliyetlerimiz 
Göreve geldiğimiz ilk günlerde Ankara’ya yerleşen TÜRKMEN 

ailelere ziyaretler düzenlendi. Yaşamlarını güçlükle sürdüren Türk-
men kardeşlerimizin yaşadığı evleri ziyaret eden ekibimiz yardım 
paketlerini de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.  Daha sonraki haftalarda 
bu faaliyetimizi haftalık ziyaretler şeklinde devam ettirdik. Halen 
toplayabildiğimiz yardımları ihtiyacı olanlara Ülkü Ocakları Türk-
men Evi kanalıyla iletmeye devam ediyoruz.

c- Genel Merkez Kadın Kolları Birimimiz Tarafından Dü-
zenlenen Organizasyonlar

•	 09.07.2015	Ülkü	Ocakları	Eğitim	ve	Kültür	Vakfı	Genel	Merkezi	
İle Birlikte Ülkücü Şehit Ailelerine İftar Programı Düzenlendi.

•	 29.08.2015	Sayın	Genel	Başkanımızın	Devlet	Bahçeli’nin	Katı-
lımıyla Kadın Kolları Başkanları İstişare Toplantısı Yapıldı.

•	 “1.11.2015	Seçimine	Doğru	Türkiye’de	Kadın	ve	Milliyetçi	Hare-
ket Partisi Kadın Politikaları” Kitapçığımız Hazırlanmış Ve Teşkilat-
larımıza Dağıtımı Yapıldı.

•	 8.03.2016	Sayın	Genel	Başkanımız	Devlet	Bahçeli’nin	Katılım-
larıyla 8. Mart Dünya Kadınlar Günü Programı Düzenlendi.

•	 8.03.2016	Milliyetçi	Hareket	Partisi	“	kadın”	Kolları	Dergisinin	
İlk Sayısı Yayınlandı.

•	 21.03.2016	Nevruz	Sebebiyle	“Türk	Dünyası	ve	Kadın”		Konulu	
Fotoğraf Sergisi Yapıldı

•	 23.06.2016	Ülkücü	Şehit	Ailelerine	İftar	Programı	Düzenlendi.

•	 05.12.2016	/	5	Aralık	Kadına	Seçme	Ve	Seçilme	Hakkının	Veri-
lişinin 82. Yılı Anısına “Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar” Kitabı-
nın Tanıtım Programı Yapıldı.

•	 06.12.2016	Sayın	Genel	Başkanımızı	Devlet	Bahçeli,	Birimimiz	
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Tarafından Hazırlanan  “Türk Tarihinde İz Bırakan Kadınlar” Sergi-
sini Gezdi.

•	 04.03.2017	 Sayın	Genel	 Başkanımızı	 Devlet	 Bahçelinin	 Katı-
lımlarıyla Kadın Kolları Teşkilatımıza “16 Nisan Referandum Süreci 
İle İlgili Bilgilendirme” Toplantısı Yapıldı.

•	 8.03.2017	Milliyetçi	Hareket	Partisi	“	kadın”	Kolları	Dergisinin	
İkinci Sayısı Yayınlandı.

•	 08.06.2017	Ülkücü	Şehit	Ailelerine		İftar	Programı	Düzenlendi.

•	 06.07.2017	Sayın	Genel	Başkanımızı	Devlet	Bahçeli’nin	Katı-
lımlarıyla İl Kadın Kolları Başkanlarımızla 1. Genel Değerlendirme 
Toplantımız Yapıldı.

•	 03.08.2017	 Sayın	Genel	 Başkanımız	 Devlet	 Bahçeli’nin	 Katı-
lımlarıyla İl Kadın Kolları Başkanlarımızla 2. Genel Değerlendirme 
Toplantımız Yapıldı.

•	 27.10.2017	İl	Kadın	Kolları	Başkanlarımızla	İstişare	Toplantımı-
zı Gerçekleştirildi.

•	 Her	Yıl	Yeni	Yıl	Ajandası	Kadın	Kollarımız	Tarafından	Tasarımı	
Yapılarak Başta İl Kadın Kolları Başkanlarımız Olmak Üzere Divan 
Üyelerimiz, MYK, MDK, Milletvekillerimiz,  Ülkü Ocakları ve Teşki-
latımızdan Talep Eden Ülküdaşlarımıza Ulaştırılmaktadır.

2 - GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BİRİMİMİZ TARAFINDAN 
KABUL EDİLEN ZİYARETÇİLER

•	 Birleşmiş	Milletler	Kadın	Biriminin	Ziyareti

•	 Kırşehir	Kaman	Meşeköylüleri	Derneğinin	Ziyareti

•	 Kırşehirliler	Vakfının	Ziyareti

•	 Kırşehirli	Dernekler	Federasyonu’	nun	Ziyareti

•	 Sincan	Ülkücü	İşçiler	Derneği	Yetkililerinin	Ziyareti
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•	 Lösev	Yetkililerinin	Ziyareti

•	 Karakeçili	Yörük	Türkmen	Dernek	Başkanının	Ziyareti

•	 Türk	Eczacıları	Birliği	Ziyareti

•	 İl	Eczacı	Odalarının	Başkan	Ve	Yöneticilerinin	Ziyaretleri

•	 EGAŞ	(Eczane	Gereçleri	Anonim	Şirketi	)	Ziyareti

•	 TÜKAL	(Tüm	Kadınlar	Lobisi	Derneği)	Ziyareti

•	 Pharmetic	Girişimci	Eczacılar	Derneğinin	Ziyareti

•	 Kamusen’in	Ziyareti

•	 Kadın	Hareketi	Derneğinin	Ziyareti

•	 Avrupa	Türk	Konfederasyon	Genel	Başkanı	Cemal	Çetin’in	Zi-
yareti

•	 (KIR-DER	)	Kırşehir	ve	İlçeleri	Dayanışma	Kültür	Derneğinin	Zi-
yareti

•	 ASMMMO	(	Ankara	Serbest	Muhasebeci	Mali	Müşavirler	Oda-
sı) Yöneticilerinin Ziyareti

•	 Ülkücü	İşçiler	Derneği	Başkan	Yardımcılarının	Ziyareti

•	 UTESKON	(	Uluslararası	Ticaret	Eğitim	Ve	Sağlık	Konfederas-
yonu ) Yöneticilerinin Ziyareti

•	 Anadolu	Kadın	Gücü	Derneği’nin	Ziyareti

•	 Erbakan	Vakfı	Ankara	Kadın	Teşkilatının	Ziyareti	

•	 Genel	Merkez	Kadın	Kolları	Genel	Koordinatörlüğümüze	Genel	
Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, MYK Üyelerimiz, Bele-
diye Başkanlarımız, İl Ve İlçe Başkanlarımız, İl Ve İlçe Kadın Kolları 
Başkanlarımız Ve Yöneticilerimiz, Teşkilatlarımızdaki Kadın Yöneti-
cilerimiz, Ülkü Ocaklarımızdan Ve Vatandaşlarımızdan Çok Sayıda 
Ziyaretçimiz Olmuştur.
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3- GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BİRİMİMİZ TARAFINDAN 
KATILIM SAĞLANAN ORGANİZASYONLAR

•	 BM	Kadın	Birimi,	 Parlamentolar	Arası	 Birlik	 ve	Türkiye	Büyük	
Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Tarafından Dü-
zenlenen Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesi Açılış Toplantısına Katılım Sağlandı
•	 Genel	Merkezde	Düzenlenen	4.	Geleneksel	Öğretmenler	Günü	

Programına Katılım Sağlandı
•	 Umut	DEMİREL’	in	“Tamgaların	Göçü”	Adlı	Kişisel	Resim	Sergi-

sine Katılım Sağlandı
•	 Keçiören	 İlçe	 Kadın	 Kollarımızın	Düzenlediği	 “AŞURE	GÜNÜ”	

Programına Katılım Sağlandı
•	 Ankara	Arena	7	Haziran	2015	Seçim	Beyannamesi	Tanıtım	Top-

lantısına Katılım Sağlandı 
•	 İlbilge	Hatun	Erinç	Evi	Ziyareti	Yapıldı
•	 Genel	Merkez	İl	Başkanları	İstişare	Toplantılarına	Katılım	Sağ-

landı
•	 Ankara	Genişletilmiş	İl	İstişare	Toplantılarına	Katılım	Sağlandı
•	 Tokat,	 Sivas	 ve	 Yozgat	Genişletilmiş	 İl	 İstişare	 Toplantılarına	

Katılım Sağlandı
•	 Kırıkkale	ve	Kırşehir	Genişletilmiş	İl	İstişare	Toplantılarına	Katı-

lım Sağlandı
•	 Nevşehir,	Aksaray	ve	Niğde	Genişletilmiş	İl	İstişare	Toplantıla-

rına Katılım Sağlandı
•	 Afyon,	Isparta	ve	Burdur	Genişletilmiş	İl	İstişare	Toplantılarına	

Katılım Sağlandı
•	 Türkmen	 Ailelerimizin	 Evlerinde	 İftar	 Programlarına	 Katılım	

Sağlandı
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•	 Kırşehirliler	Vakfı’	nın	İftar	Programına	Katılım	Sağlandı

•	 Etimesgut	Belediyemizin	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	
Katılım Sağlandı

•	 Sincan	İlçe	Teşkilatımızın	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	
Katılım Sağlandı

•	 Nefesimiz	Ensenizde		Kırşehir	Mitingi	

•	 “ÜLKENİN	GELECEĞİ”	İstanbul	Mitingi

•	 “ÜLKENİN	GELECEĞİ”	Ankara	Mitingi

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Osmaniye,	Adana	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Kahramanmaraş,	 Gaziantep,	 Hatay	 Mi-
tingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye						İstanbul	Mitingi

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Giresun,	Rize,	Trabzon	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Yozgat,	Sivas	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Ankara	Mitingi

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Kırşehir,	Kayseri	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Bilecik,	Kütahya,	Eskişehir	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Düzce,	Sakarya,	Kocaeli	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Afyon,	Uşak	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Bartın,	Zonguldak,	Karabük	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Tokat,	Çorum,	Amasya	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Nevşehir,	Aksaray	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Aydın,	Denizli	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Balıkesir,	Bursa	Mitingleri

•	 Bizimle	Yürü	Türkiye		Çankırı,	Kastamonu,	Sinop	Mitingleri

•	 Çankaya	 /	 Yakupabdal	 Köyü	 Seçim	 Bürosu	 Açılışına	 Katılım	
Sağlandı
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•	 Erzurum	 Eczacılar	 Odasının	 Düzenlediği	 “Siyasetin	 Eczacılığa	
Bakışı” Konulu Panele Katılım Sağlandı

•	 Meşe	 Köylüler	 Kül.	 Yard.	 ve	 Day.	 Derneği	 Seçim	 Çalışmaları	
Toplantısına Katılım Sağlandı 

•	 Kırşehirliler	Vakfı	Seçim	Çalışmaları	Toplantısına	Katılım	Sağ-
landı

•	 Ankara	Arena	1	Kasım	2015	Seçim	Beyannamesi	Tanıtım	Top-
lantısına Katılım Sağlandı

•	 Ankara	Sincan	İlçemizin	Yeni	Açılan	Kadın	Kolları	Binasının	Açı-
lış Törenine Katılım Sağlandı

•	 Türk	Eczacılar	Birliği	Ziyaret	Edildi

•	 Ankara	Eczacı	Odası	Ziyaret	Edildi

•	 TÜRKAV	Ziyaret	Edildi

•	 TÜDKAD’	ın	 ‘’Dünya	Kadınlar	Günü”	Programına	Katılım	Sağ-
landı

•	 Kadınlar	Gününde	Türkmen	Aileleri	Ziyaret	Edildi

•	 Ankara’ya	Sığınan	Türkmenleri	Ziyaret	Edildi

•	 Dr.	Nimet	Erdoğan	Meto	Otistik	Çocuklar	Eğitim	Merkezi	ve	İş	
Eğitim Merkezi Ziyaret Edildi

•	 Mustafa	Ayaz	Müzesi,	Murat	Gürbüz	“göçkondu”	Sergisine	Ka-
tılım Sağlandı

•	 1932’den	 Günümüze	 Gazi’nin	 Resim-İş	 Eğitimi	 Öğretim	 Ele-
manları Karma Sergisine Katılım Sağlandı

•	 Pursaklar	 İlçe	Kadın	Kollarımızın	Düzenlediği	 “AŞURE	GÜNÜ”	
Programına Katılım Sağlandı

•	 Gazi	Üniversitesi	“Özetle	Karma	Sergisi	”ne	Katılım	Sağlandı

•	 Yenimahalle	 İlçe	 Kadın	 Kollarımızın	 Düzenlediği	 “AŞURE	
GÜNÜ” Programına Katılım Sağlandı
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•	 Keçiören	 İlçe	 Kadın	 Kollarımızın Düzenlediği “AŞURE GÜNÜ” 
Programına Katılım Sağlandı
•	 Yenimahalle	İlçe	Kadın	Kollarımız	ile	Batıkent	Temsilciliği	Kadın	

Kollarımızın Mevlid Programına Katılım Sağlandı
•	 Çankaya	İlçe	Kadın	Kollarımız	ve	Ankara	Ülkü	Ocağımızın	Dü-

zenlemiş Olduğu Mevlid Programına Katılım Sağlandı 
•	 Ülkücü	Şehidimiz	Mustafa	Pehlivanoğlu’nun	Ablası	Sevinç	Ha-

nım Ziyaret Edildi 
•	 Ülkücü	Şehitleri	Anma	Gününe	Katılım	Sağlandı
•	 Osmaniye	Belediyesi	Masal	Park	Temel	Atma	Törenine	Katılım	

Sağlandı
•	 Kadın	Ve	Aileden	Sorumlu	Genel	Başkan	Yardımcılığımız	Tara-

fından Düzenlenen Temsilde Adalet İçin Yerel Sahiplenme Toplan-
tısına Katılım Sağlandı 
•	 Mersin	Tanıtım	Günlerine	Katılım	Sağlandı
•	 Adana	“Devlet	Bahçeli	Köprüsü”	nün	Temel	Atma	Törenine	Ka-

tılım Sağlandı
•	 Başbuğumuz	Alparslan	TÜRKEŞ’	in	Vefatının	19.	Yılı	Anma	Tö-

renine Katılım Sağlandı
•	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyo-

nu 7.Kuruluş Yıl Dönümü Açılışına Katılım Sağlandı
•	 Gazi	 Üniversitesi	 Edebiyat	 Fakültesi	 Öğretim	 Üyeleri	 Ziyaret	

Edildi
•	 Gazi	Üniversitesi	Resim-iş	Anabilim	Dalı	Türk	Sanatı	Topluluğu	

“Alp Kadın Çalıştayı” Sergisine Katılım Sağlandı
•	 Kırşehirliler	Vakfı	11.Olagan	Genel	Kuruluna	Katılım	Sağlandı
•	 Kırşehirliler	Vakfı’nın	Yeni	Hizmet	Binası	Açılışına	Katılım	Sağ-

landı
•	 Altındağ	İlçe	Kadın	Kollarımız	Tarafından	Düzenlenen	Seminere	

Katılım Sağlandı
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•	 Mersin	İl	Kadın	Kollarımız	Tarafından	Düzenlenen	“Mutlu	Kadın	
Huzurlu Türkiye” Toplantısına Katılım Sağlandı

•	 Adana	İl	Kadın	Kollarımızın	Tarafından	Düzenlenen	“Güçlü	Ka-
dın, Güçlü Türkiye Birlik Ve Beraberlik” Toplantısına Katılım Sağ-
landı

•	 Kırşehir’	de	İl	Kadın	Kolları	Teşkilatımızla	Toplantımız	Yapıldı

•	 Çankırı’	da	İl	Kadın	Kolları	Teşkilatımızla	Toplantımız	Yapıldı

•	 Yozgat’	da	İl	Kadın	Kolları	Teşkilatımızla	Toplantımız	Yapıldı

•	 Anneler	Günü	Münasebetiyle	Ülkücü	Şehitlerimizin	Aileleri	Zi-
yaret Edildi

•	 Taş	 Medreseli	 Ülkücüler;	 Kızılcahamam	 Programına	 Katılım	
Sağlandı

•	 ATO	Kitap	Fuarında	Ülkü	Ocakları	Standına	Katılım	Sağlandı

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Elazığ	Mitingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Kayseri	Mi-
tingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Erzurum	Mi-
tingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Bursa	Mitingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Sakarya	Mi-
tingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Ordu	Mitingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Afyonkarahi-
sar Mitingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”	Antalya	Mi-
tingi

•	 “BU	ÜLKE	İÇİN	YEMİNİMİZ	VAR	VAZGEÇİLMEZ!”		İstanbul	Mi-
tingi 
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•	 Uşak	İl	Kadın	Kollarımız	Tarafından	Düzenlenen	“8	Mart	Dünya	
Kadınlar Günü” Programına Katılım Sağlandı.
•	 Ankara	Ülkü	Ocakları	 İl	Başkanlığı	Bayanlar	Birimi	Tarafından	

Düzenlenen “TURAN’IN ALP KIZLARI” Programına Katılım Sağlan-
dı.
•	 Ankara	-	Sincan	İlçe	Kadın	Kollarımızın	Tarafından	Düzenlenen	

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birlik ve Beraberlik” Programına Ka-
tılım Sağlandı
•	 Ankara	Üniversitesi	 Eczacılık	 Fakültesinin	 ‘’Kariyer	Günlerine’’	

Konuşmacı Olarak Katılım Sağlandı
•	 Gazi	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesinde	PGED’in	(Pharmetic	Gi-

rişimci Eczacılar Derneği ) düzenlediği ‘’Kariyer Günleri’’ Programı-
na Katılım Sağlandı.
•	 Ordu	Eczacı	Odası	14	Mayıs	Eczacılar	Günü	Programına	Konuş-

macı Olarak Katılım Sağlandı.
•	 Kırıkkale	 İl	Başkanlığımızın	Sosyal	Sorumluluk	Projesi	 “Kadına	

Şiddete DUR “ Programına Katılım Sağlandı.
•	 İstanbul	İl	Başkanlığımızın	“8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü”	Prog-

ramına Katılım Sağlandı.
•	 Umut	DEMİREL’	in	“Tamgaların	Göçü	II	”	Adlı	Kişisel	Resim	Ser-

gisine Katılım Sağlandı.
•	 Partimizin	TBMM	Grup	Toplantılarına	Katılım	Sağlandı.
•	 İstanbul	Yenikapı	“	Demokrasi	ve	Şehitler”	Mitingi
•	 Kocaeli	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Ka-

tılım Sağlandı
•	 Sakarya	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Ka-

tılım Sağlandı.
•	 Hatay	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Katı-

lım Sağlandı.
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•	 Kayseri	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Ka-
tılım Sağlandı.
•	 Konya	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Katı-

lım Sağlandı.
•	 İstanbul	İl	Teşkilatının	Düzenlemiş	Olduğu	İftar	Programına	Ka-

tılım Sağlandı.
•	 Başbuğumuz	Alparslan	TÜRKEŞ’	in	Vefatının	20.	Yılı	Anma	Tö-

renine Katılım Sağlandı.
•	 Alanya	 Belediyemizin	 Temel	 Atma	 ve	 Açılış	 Törenine	 Katılım	

Sağlandı.
•	 Ülkü	Ocaklarının	Düzenlediği	 “Doğumunun	 100.	 Yılında	Baş-

buğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı’na” Katılım Sağlandı.
•	 Manisa	Büyükşehir	Belediyemizin	Turgutlu,	Salihli,	Alaşehir	ve	

Selendi İlçelerinde Düzenlediği Toplu Açılış Törenine Katılım Sağ-
landı.
•	 Ülkü	 Ocaklarının	 Düzenlediği	 “Kerkük	 Sevdalıları	 Buluşuyor”	

Programına Katılım Sağlandı.
•	 Manisa	Büyükşehir	Belediyemizin	Uzunburun	Katı	Atık	Bertaraf	

ve Düzenleme Tesisleri Açılış Törenine Katılım Sağlandı.
•	 Isparta	Belediyemizin	Toplu	Açılış	ve	Temel	Atma	Törenine	Ka-

tılım Sağlandı.
•	 Alanya	Belediyemizin	Toplu	Açılış	Törenine	Katılım	Sağlandı.
•	 TASAV	“Suriye	İç	savaşının	Değişen	Dinamikleri	ve	Mağdur	Edi-

len Türkmenler” Konulu Panele Katılım Sağlandı.
•	 Antalya’	 da	 Yapılan	 Belediye	 Başkanları	 Toplantısına	 Katılım	

Sağlandı.
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